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 هلوصا|د عرملا علدإ

 ّ فلا اهالرمطبنتسلا ئقلائاظنم
 ةانعمو نا
 اس | خول

 ةيانكلاو رمل اوزاهلاوتقيقدلا
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2. 

95 

 رس

 ٠ | ريظنو_ىسهتو ص الا ضيرتت'
 ٠4 | تارطاديإ ل 2 :

 هيفي سمسا ينسوا
 ةحارعب قالطإلا عاقي امتع ١

 مو | لعفلا رود زرلاي رمال رص

 ممإ رماتادج ادعاجناتلالم

 7 من غلطلوف

 م يلابهذامو ىداشللطمازتالب
 مد اًرصاق والمال توك

 طايتحتالل ةولبملا ف ةرفل ا بوجد 1
 «رييخلو هنيبعل نسمح اونا 1

 عارناةعب را نييقملارمالا توك."
 م م

 ةلزاشملا معا
 يروكمل انيبرعت. دمكحي

 را و ةقيقحلا ةزعمة مال أ

 ابجر 0 لاق ني

 بما زمرللا "ل ناب فاعلاو ل.
 م ف

 ىزاحلاو قيقحياىنعنإر نمت

 ةلمحلا فطعلو لايقوارلا
 ملجم ضارعاو لعلام تاغنال لير“

 نيكيش نعبد دريدأموادملك ..

 ١ تاصلاللءبنإ نوكورحلفدرحي
 يس سل
 ايغلا جت ةياذين ل وخد
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 اليف

 يف
 ربع

 !هلودّدم هلاصال وا

 ماا

 تنحل قاس

 مالا عايعاو ةينسلاو دعب

 هب نلعتي مو يب انكللا فيرعتم

 2 هركو قرط تذرحم

 اًمطقرصرصخملا لونة رمازملا محلا

 راهطالابع نقلا ليراتنالطب |

 ةضوفلا رقت هوو

 خرتخلا ليوان

 رسسفللو مكارم رهاظلاص أءت

 ممكحو يباشتما 1 تيرعتم

 الاطتس :ةيعحلاب لمعلا كما

 ليلعتلاو :ببسن لاا دنمأ
 :رافتمز لاو :لعج ًفراهتمزألاو :لوعتسم ةقيتعلر و

 ةقيقتلا كلرند اجامل كايت
 نآيينلاو طنا تما نع حف ةعبج*

 بيقعتلاو لصول اقلام
 نلعب لاري تسلا ن .

 ةراذكلا قدرلا ل تنارهدورعل لقإ
 انالدالالحا بال ناب لما

 دأب زلارضيعبتناوأبنا

 ةينطللاو ||

 اايممالاور اب ]ل للي نامتسالا م

 "م 0 ديعرلا راع" بدحولا لمس الدر 14 |[ صال )ل ها ونمجوبروماملا توك"

 0 ا ا لا 1 0 مو | برئلاوتحلبالاو رمال دقيه

 ام زاد أ فلادسالتحاانشم مم |يصلاللعافلإ مس اةلالد |:| نيعمش ةليفن علطلا# أ

 »و | هملانالاد مادالا يعلم ءاضقلا وجم | مع رع انمءاضقلاو »ا >/لاعتسام.
 قل قديعلا بويصعملانبعة م [مد5أإ ءايؤقلاب دييشلاءادالارا

 0 تامر دو 7 م لتفلاب صماصؤلا نآعض منعم | م”. | :مق
 مب سؤ جرتسي واسم 0
 مآ هه يا هم

 همأ ن 0 قلطللارننلاو نيعألر نشلا, 0

 4 دل تاير راك باقي هو ةينلا قلطم م !ءادام | هم

 4| نيمو نوح ملا نر "| ١١ | صأيلا نهض رضاك ناو .٠ افكار اطخ نجا

 |1١ كلملا ب صِخلا نقيل تاء أ و انزلاب ههاصملاةمرح تحال نام 0-0 لا

 1 نييمرعلا ثيرح مش ثا وع د اكو «« ندد نا, | 8+ .ةصتإللأ بس ييصعلارفس نوكياكتا,"

 4 فرحملاىركتل لع لكتملكل خد 44 دارفالا ثومعل لكلا ى'أ < ه ع هر ترم ةملكت وك | ءه سيصخم او مومعلا نالتميام طمس

 و رقوصوملا ةركنلا مومع' و | نصصحرامورعة فصلا موهغم | 4 0 44 الار وراسل ربل حيمملا كا

 مط م م0 انراستملاراينملا نيب هلت شار كج | هس ل يلتتعاداف ار اتيامذ كرتشلا تينغالا نو ممل دام ا _ةناضالادماللاب تيرعلا أ
 رهاظلاد لوؤملا م

 ايي

 | ب 0

 هل

 يلا

 1 | تاب يما ٠٠
 1 ع . قملاعاةجلم 51 ملا نود ل لاو ل

 ١ ا ؟لوقب فلما ٠ 1 ةردب قلم ل وكت | ٠١

 / م ةنراقمب ايكو احا

 لك

 يضيع ةمودع ارسم
 تيما
 أ أ نسويضح ا * راهم ننلع اذ



2 
 راوالارز

 0 6 -للغجعإأ
 تاياللركنملا عهلوانتر ناي تارش

 : |_انم ةراغالإو ةراملا ناثمو +٠0| | ضصنلاوراث. يلالدتسالا و ارتالكنا ف لصالا كرت اكامب#
 سصتلاءإضتاب تباثلاوع (صنلا لال نب تار امكلاود ندا. صنلا تلال سا عساشلاا : اال بتلا

 سادس زاديرعتا 7-6 16 ع
 وعمي يقلل الكت ل | |وه ااورايطلاو لفلا# افك."

 0 دولا للم المزرعة 1

 دعو يشل [اكجلالا باس!
 3 راثزلالقن ةضزا رم“ ١ نيه نإمم سرلطقا م
 جلا علا لأمك ري 0
 ٠ ")| نطأب ررهاظوهر عاطقن لاو رعالسالا قف طشلا يسر ثا كلانا , [١1ءأ ظوحناو ىهفلار طبضلا فيرعت ."

 (ىرارلاربغ نم ن عطنا م لح اولاربخ لطم مدمعر. | + ا 1
 نيسأههلا ديب ضراعتلا عرقدو. ع نيب ضراعلا وقدم نسفملاو مهبل نمطلا م.

 ةدومم يد حس يفنلا م قرير ثعلحول قئلارب قانلا م تبثلل يراد مرقتمللانع انت اتلانرك م
 اتابججلا ال|اتللا لاكحا م | ..| . نيريتملا نيم ضراعتلا عزتد ب
 :فالمفلمرالصتممثتسبإلا نوت. |7-|ةضرأ لا زرطب م اضتس:ال لمع * | :.س| م[حاارصسصنغ ىلا تصح ادع
 د عر مسا | 1-0 اس[ وصي وعاجل 00|. انحانملصتكساقلا

 المعلا م مع .عرامبمت , |( ملسو ميله تنالسودلل 1

 5. عامجت/ لله نورك طاتشا ." 3 م همارعر أهمل ازيظن بمجت *

 كيبرحلابصاقلا تاشاو عاصلالا لها بيرم

 ةسالا عيسي قلا ويقل ا 0 0 ةقرمخالام ل اصنلاوكح ةيرعت
 20 ا ا وو حلا كك بو

 هام تحتل
 رييغلاب ةضراعملا و
 بكسل
 دمفشلا تاق .

 يع ع اي ةتدشملا ماهدجلا

 2 م1 د انصاف مالكا لك مص, 1 صلال اتضراسملا رك يضعن
 نيرهجرتلا ضراوتوكحر

 مضَحلإ
 ف

 ةضخ اريك راما ببسلا مل |(: نيوصخلا يعي
 ٌدلستلعلا اتلع تول الا نقنع «|١ لوحلا ىضم لبق ةركرلا باصل

 م0 _ميلقماإو ةعرتل]للعلار مي | 5.1 ملهالا تبن لحل رابعا با "| بابسالاو لالا وكعال
 ؟مم] _لقعلا لرب .ةيلهالا تاق. مس | :رلهإل ع ضرتسملارومالا توف أ

 سس ا 1 ادقرلارتأنعدلا نضل. موا زيتا لعل ةضرععرملا نراك مب [16- رلسلا مهدت ليوشإالا ةياتوكح 5 لاومالا نسم كلعتسا هنا نام

 م سوو ناقاكم ا نادسم دس"
 ب ل ت7٠ متت

 مث رافالار 2 اغ |



 راوهلاب» 5 0 دم نقل

 ايصب قلت نوكيل مدل لجو مروصتي نازؤلعلا نما صحت ل ماكو ع قلقة سبام يلَصمو ارم أح
 مقل نا غلاره اسمو ةربغ نيلي مل ةضرأدلاهلاوحل نتولعلا كلذ ق تحبى يشلاوهور عوض مافرعي نإ يل طيأعيف
 دانس اريوصل ىداربتس | نم امو !هيلطر وصتل لئاسم شوؤلا لاوجلا مهتما نع اْموأٌبع هيعس نوكيا تحل صحت نم

 .. هايطعءانبلا ن اكمال هيفاهتفرصزيس نما قلا هي داب مروصتي ناوهيلا هقيقحيمور دن
 ايبهل»ةفلاوهيلاذاضم والا ه نآضم نم فلو مّلق هقفل للودصا لئأقل !لرقنا.لقأخ قفل الوص|موهغمأمآ
 ربفلا نع ةرايعت للا قف فلام ارب اثلوصالا م ثالو) هقفلا فيرعت كنن نلف لا فأضلا ةفرعم لبق ذأضملا ةؤرعملا

 اجلا نمل سب لص علا ٌّهلاب ضوصخ#م قفلا نيعرشتملا فرع ورده غنال ىل)وقن |مماريثكمفن أم هتلر ق فامكد
 قملا هيلع هقفلاو سا زالطإنزوجت ناو هناف .تيعرمتلا مالا, نظنلا ننزارتح ملاذ ل لهتسملاورطّنلاب.ةيعيورفلا ةيعرشلا
 نات نينقالاو ادحلولاوككلابملعلا عزا ةحا ءاكدجلا نم :لمجيانلوقو ل ومضلاو ىرخلل اعلا قاهتف سي هنكك ىفعلا
 عاتا نوكيرلعلا نئنزارتحاةيعورفلانلوثو ةيسعلاو يلق علا رومالكع رغب سيلا معزرتحل ةيعركلا[ وق وأ قف ومفرعف
 ىنلا ليفربول ءو كلنب لأعت هلئلرلكنعرارنح) كرتسالاورظنل بانل وو لوضالا فرعلا ىف اهقفرسل هنآذ يجمل جلا
 تبل لخلل نب محرز راما قرط سلا ىلوصالا غلا ىف ًهقف وكيل كل نيردهملع ناف يولأب .ملعاهف السلا يلع
 - هقفلاتلد | ىههقفل للوصأت هيلا غلاه ذ ققحت سنتي موه لكل صا ناولع أت هقفل لوصاأمآو
 :[ر يس حناأيلو هتانل ةضراعلا لاوحلرعولدلا كلذ ىف ثييتونلا ئلاوه ظلك مضوم نارلعأق قفل !لوصايوضوم امد

 . || ههدارملتخلو ايم قار هيف اهنع توجب ةيعرلا ماكتجا لات صوملا لالا لاوحا نري خلوا لع خجيلوصاال
 |/ينرلا ةحأعسلاط انم ىعقلا يعول ماظججلا ةؤرعم ىلا لوصولاذ لو الا ولع ةياغ مآ و :لوصإلارلع عوضوم تناك
 ةيمعرشلاماهدتلاو ةيررعلاو مالكلا لعق حار قسامنمامامإو هيفآهنع توجبلا ل >) للاوحاوبف هرئاص أ مآو ةيوزختلاو
 زيا جلع هلوسر ق سصو «تأفصو لأعت ها ةفرعم ىلع عرش هلق يفص ماما لدا نوكيرلعلا فوتلف هالك ملعآما
 ةلأجاعومضوم ةؤرع طع ةنسلاو باتكلا نمتل لا تالالد ةفرغم فتوتلغ ةيبرعلاولع امو مالكلاملع الا قرناس
 ' أ[يعرمنلا ماكتلاامآو ةيبرعلارطعريغ ف فرعي الامم اهريغو ءاضتالاو موهفلاو صوصخماو مومعلا هزاجلو ةقيقحلا ةزجنم
 1( لل اقملروصتيل ماكان اقججالع نوكي نايدالف ةيعوغلا ماكل دا ىفرظنيأمنارلعلا نه يقرظانلا نا ةهجنمن
 : ٠في ذةيرغلا اهل ةرهلاو ةاكل سوما ةف لوما لعدارتسا نا تفوت ف يد أعود

 ا _   _بب_-_-__-_-_-بلب_-__للللف ولا
 ةهلستتتتل .

 يمول .فلأعت هلل اوغررب كلا قيرصل للا بسن مجرب يوتيمالا قب ضل نويججلمب فورعملارمحازوثلاوه
 ا

 (بروغلا ىو نمرلب ىهو كرولا بسن) ىوروكلا هللا فطلالُملا
 ةياذلالإ بدأ اين اكثيلع نملة وريقوتلاوويظعتلاب ناطلسلا هأقلتف للاهمريٌؤ مل اع ناطلسل للا قاظامت
 ءرقي ريق ةظف أ اذ فلز نويججللا نأكو هتقيرطاع إل دع ناطلسلا دالو نم وراغو ملاع هاش همرتخ ناكدلا نكو
 ةعف د عامس :ليوط ةيصق ظفحين اكو باتكأ !إارظنب نارنغ نما ةروأقرو و >ىقص فص ةيسر للا بتككلا تارابعأ

 ةفالخلارا سس وتو فينصتلاو سر سلا ل غش زيزعل ا رمع ف رصد نيمتكملا نيمرجلاةرايزب ف زتتتو-ةدحاوأ| .

 مسا تع - اه نفذ قدم ىلا ع سج لقنو فلاو ةئامو نيلالث ةنس لهد|



 حلا يازسأ جورب الا .تةسلل هقيمتلاهتسالاو لسملا الباك حار لل ضل لاي قو الار فقسا .اساورج ريع ىتساعفل اوه لا مج وصال لقفل الوصل لت هلس نإءانمريخس اذ داي الا نيعتسن لو ىايكلاو بنل سحب وطعن ىم قو لف نأ الاد اطخلا موزلب اوت يا ل ورايا وزاحصلا قو غيوه )لا امل هاد نيبلوضالا مامات الع املا نيرا رضا نج هيلع أن بوعلاو نط :ىوسجعلال نكن رانملاتاجوت بعص ذ ثيح رأيا دهشدو تور حافر ) نما نهو توبشلا لس عيل هد يو الق قيقا يان ىف لوبصرلا.جنم قيقا تاه راس باوصلار لمس#ل يولتو باتكل لب 1 كونت ل وصفلاو ملل يضوتو لو ضال رل طل نشك يعن هدورتو قع مرشل اك رز قمت بءاصر فرنك لكس (ىمرمح )يكد ىول ول لرعإإلا نيطفلا ةءاركر تجر ادرلا افلا نّوكم تجرب طاح اراصنال لل د نم ىونكذل امثدا نيب ربح ا :الوم نبا نان ملا قكاول اميل كل نايم ناصع زاد اوقع رالامقب ةا وصالات رولر ارضا عده لعبوًهلما لل ”ادذدحا رسل زا تاس
 اقل رحامإد سايقلاو عامجالاو ةنسلاو باتكلا هتلدإ - ىاففلا]وصاةقاضإلدحازه ليصتتلاهلدا/ جرسسشسلا يللا ١ .[تقاماملو جابي د أرلع تلا لصامأملا ةراهط لقيا رك بوصتسس اغتو ةدكرلا ستست بحس لا ةيكزلاا إس(. «تالاقبامكل لولد >2,

 ةقيدلا مه متلك فل لاحت لصوتي ساوقب لع وهف
 ارو لل مضدلاب ةعرضوملا هلا ةزطل ىعد
 ىقرصو مكه ماها د ماوححاا ؛رثأ قعلا نم تاعيزمشملا
 اراضتقا نيفلكل لادن أب قطتملا هنن اباطخ حالطضالا
 ًأهربشو ةمرغلا  بوجرلاك هنم تبنأ. ىلع حلل قديح
 يصح كن نإ ثلا يف تلخراو م امداد انهع دارم ا وهو
 منا نا نكداينب فلا, ساضالاو اف ماتعالرك نلب
 دوك نيفوت ثايخلا ىف مثارشلاو ماكل لو اا هريص هلق
 ىلا لصوملا قفل مخلا موادملاوه ليل نلآو .ندركراوتسا|
 رمز اموه 2يل نلا نرمبرض نأربلاو قب نصت ال هجلا
 نكرم ارح ماملارل نيعاربل ارحب لث كرلاركزفايسيقيلا
 لدلك لاب وميظعلا هل 33 نيعاربلاب دارلل ن لا قينا
 اعل ندا ياام قانا نورلرد للا كسول ةيغلا

 اكرر سكنا ديول هميايلري شنو مالكا والا مضب
 ِ اق داعوأهلصخختب .لوالا تف لئ[مغلاو شايرز وويس
 الحلا ةيتشلا ملال ل معلاو طلاب ارم الحلو تابخلا فانك ل كش
 ىلا وق هلسورشل ا موسر ىا هوسزلا ؟زه لق هلستيلغناوا
 نطل طياتلازلا ءاملحل ايار ل وهج ءازحلا تي ى ا نيرلا مهي
 تأمدير د يوم اسر دو كمهسسلل مفترلل نيتللوقاناوتيالاو

 بنج م06 يجوب بحسم

 بهدلل هس

 ١ مرد مب بعصا سكن 0 ,مدلاو ارش قجقفل الوثض ار كجم
 ارحل 1[ اهل اتاسازوا

 مفر :نيتلارتلابءاملحل ارّياو نيرلإ موي اع را مجان! صئيتس ىلع مالكلاو راض لنا منلا لس, ءوشومَو لثال ثيل رمل ا

 هل ىراوتهير الفلا |ملعلل ىاوهل سبشو ىنميل ايلا ١
 و ار نعوبإتلاعبتو ىلا وصلا ىآر نموبأتلا لارج عبأتو هلق

 لمح اكو هعبت نعوهضعبونيعبأتا نموجهح نار يبل
 ميلا قفا ننملاورصخ | ىازجو امل هك لق انكمتي امهم حد

 عم زاخو تن ةرزلب ىأجو راوتساو تشي محمي كلا روكس
 سكن ب تكيلاو ثأيغلا ىفا نكدركناوف نأ رش دك ىنأكت رأب
 بكورلحلا يار لاو نأشلا :فيطللا ةقيقنلافو ةتكت مج
 خد رة) الما ةلمتملوق هشاكر دى! ةيانلا دعارس راشلا
 دارملاو ةجباحلاءابرنالا نم برآملاممجبرألاو تخانا
 فرظانيرق ال 03 سانلا هيلا جانجياماغ اذ بلاطملا
 متوتر ضع نيريريسكلاب ريالضلاو نأ.بزلا نم امش ىاا
 ةمدلرا هل زيكا طيرعتى ازجرعتربغ نيل هلش مالا
 .الالو هل جملا رح ى١ كلذ لق هلطعلرشلا نم ىا

 نال خلو ةلاجلفمللا ذاف هلوف هلككريكر اب لمحم ارصلا

 ند لوضاب كوالا باكرا6اتلف لحب و نيرهتبلا لاروع تورد
 1 نايزلابنقبمريزلا مل تلا رمح هليل غتنيولو ةياردوادكي هل غن وةابعد
 اق لؤطماهضعب لا طل مهفل ءدش ةرصتخرسو كل ارضعب نو ايان رعاومصعي
 ١ ال وعدا ّ ملل نرحل .

 هنالكشم مضل واقل غم نم لخبر هيل اول ىو انيق يامل الاف

 فنيا رإ طهاة رم مل صامل كدا باول طار جلل ضوتنريتخر#
 ةرلبلو ولنا ةلصران ون لسا جازيص لغاشلا ةزكل ةملاكا)
 لا هلل محلل ,أ ركل ارم ونس |رصاخسو نحل ضحي روكزمل بر انكل لك رفق دوركملا
 فينللارولا امصلنم لاقي مامصلاصلخللو قواص تسود ليلخلا يول واربجتلع ومكتب 9 ابطل ديل لارمجلا از هباوسرقأف زين ١ ٍ و

 ني قيزكد» تسدد ىف اصل هد رضلا كلاب ناصلخر ا
 ىلاعيإ ثيدلا بي طخحلا متو |طخملر ناسكي ممح ةرحاوأ

 راكبطخلاب فرضا و 10و هولا راجيا وإ 3 ا يس ح02 م يذم لادلاز لارض اتيت ربل وسم مل ا بلوم ءاس ا حرف ازعل خ ١ ّ 0 4 فق
 امور تايد ولو نور طءاهتارا ون الا رول حرمت نر ارعس“ل اكس عراب ةلاسرو مان :لاغ + نه ناب نم تحت اواطر قييجسلا 8 يح اوعلل لمح تان املا قلاح نا وحل ارسل للوقف نوبأ ما غطصنينلا هدا هعمل لا ةولصلاو غكو شط سلا :ريِجَرلا نلحتكلا هال .ءاطوملا رشف ىلا ةصالا دنا نك قانا نيعبأتلا نم هناذ لات هلا همحرر ةفينحو لا خال نحال ووظعالا مالت نسم نم ةيراطلا لاحلي يلع ناكقلاميلاح يتلا رهصتسسورىر,دنملدهايح ا نعتيل ا هعوضوم تاييزج ميستلع قرطنم يك: يضن ىمازعلقلا هع مقل يح تادو -هيلطوفلاب ةجولاو ىراو ا روسكن دا د تس ةقيفوتلاو اهتيضق ىإهحاح بحب للقيد نورت ناوز تح احا مسنالاو جيشلاوبقرتهب دارلل وويظعلا بكم
 ةيانةلصل الج وااو هوح عم اابخأ ا ةولصلاو جلا. عجيل كني تسل رده ان اوم دمرها ننال لترا هط ترابا نصو وصلا ايما ءاننالن اللا متكرره ظظربغدارلا تقرأ قزق دحبدملاو ( مح سر لك مسا فب, ابن ا6 تما ءارع مر دلك صل ان امك شلل نيو ثيرحلا 3 ملضفلزإراو مهقرشلراللا كير عل نلا.اع لع دصح تلق يسوؤلاايلتلضن ريا وكي نإ سن تاجسردوملعلااونوانيزلادركتماونم |نيزلا هلنادفرب اقنع ملع | و نيسمؤلا نيب باك ىف ىلاعت هزيل ىوس لق تلق ناذ كوع ادد ةردلوت اس سر بأ وتجبو لإ وممل الل و٠ نبل |رسح ةرعمشاو بالطلاربقلا
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 2 | ومما نم زإ .-لا شكيب ىمسملا هع را رمق لمه ةعيوتلا ف ضنا قو ةركرا ف لاملا مير

 + برلطملا ىلا ةلصومبلال دياره | نوت ليت ىلا وحلا ضحب ترهب امكن التخ [مهنيخت ىف تمل ةيبارهنل نيينمحملا يزه نيلئاقلا فنسملا نيبو
 ىتييقرملاام تملق نأذ ةرعافنالا لرق بولطلل ىلا ةلصوم ل ال دمت |رهلا نوكوومهلرت بولطلل ل )صوب امىلع هل ال د ةغيارهلا نوكل بتال ليقو ةِلزتسملا
 لوصول ءيف مزليرل و فيكب رلطلا ىلا لومسولا مزليرل نب رطلا ةءارا ةروألا قف مل لاقي ى نلا لصوبام لعل اصيالا ىف ناوبهو نيب قرفلا تلق نيييدعملا
 (قنيرطلا فص لاصن”لا ننيطل 12 ءازا ىف ناوه ورخل] ق ةرفاد مزالا نه برلطملا ىلا لابصيتالا قر بولطملا ىلا لوصولا مزاياكزا ىلوال اذ بولطملا ىلا لصويأم ىلا
 (ىغاف امهمعقيرطلا ةءارا تسلق نمإلاب صتخخ امعلوذاكلاو نموملارمعي نييضعملا ىا تملق نأ ةلاكرلا :فص لاصبالا دلصوملا ةلاكرلا قو ةلالرلا ال

 يىصهو نيريسمتسلا لكى لعقلاب لأصياالا مزل لالا هع
 خيب رفلا مرح مزل با كلاثلا عر مغيب قرف نكيولف
 مر ضياقاتل لع اميمجاءمثمعالا لاصياالاركبتعال
 نإ عم انيس ق ىف نركب الف اهبججاممف ةرفلاب لاصيالا
 هت دارا مهنلذ ةقيقح ل اصيأب ىدل ةرفلاب لاصبالا
 نافؤلا هجوو لالا نشلاراتغانا تلق هتنيرقب الا
 افمزلن الف ىناثلاريضتلا ىف ءليسرلل تفص لسقلاب لاصيالا
 0 كول[ مزل:تست ل قيرطلا ةحارا نال لاصينالا
 ”الاريضتلا قو لوصولل تمزلَتسم نوكت نا نعالضن

 ل ةرتستطعس وب ىف انل ل]وعفمل ىلا ىلع تيا سهلا نيللع
 مطساوو ليلاس ىرحتت ءاوس اًقلطمال /اللاو ىلاىا

 للا ا صي الا نم تر الهلا نوكنوركس كفر ف
 ئناشمل ا لوعفملا ىلا اها هني سترمرقن
0 
 قاثل للوعفملاإ |اهضن هي نقنم هيض ةعيإ سهلا لال
 يا د لاصيالاهنم داري قحاوهور شما
 ةللإ ااه ضنس ى رمت تيانهل نا ىلعوبملوالا
 و أ هبنعب خب نعتم تناك ء اوس اقلطمال قاثلا
 ًارزقم )عن وركني الذ نيروكن ملا نيفرحلا ةطسارب
 رح: طساوب ىف ذل | لوعفملا ىلإ هي سصتم ارك
 دال احا رضقتسيإلذ قيرطلا ةءاراأهانعم نارجلا
 ارهلا م دارملا نالوه اني هف دو ماو ىلاعت هلوقب
 قاشلا لوعفملا ىلإ دي رتم ىم ذانيرطلا ةءارا هين

 1١( سر رو ةيارهلل نيقيرطل نييوحاو لك
 ردقتلامزلب لالا ىف نال لحم نعا نهراخيال هلرت
 بف ٌضياو لصالاوهىنلإركزلا فل خره ىلا
 (ل است هللا ىلا هيارصل اتيضوهو طعالا نم وزن
 هند !لكصلوسرلا ىلا ةياررهل اتبسنوهو ىلدالا ىلا
 اتقطاوهىنلا لعافلان نح هيف مناد ملسو <يلع
 ىه ىلا ةدايزلاب لوقلا مزلي ىنانلا نو مجلكلا ىف
 ةيادملا ظفلاما مينا ين عينار لصال اذالخ
 لوالا لعفرجلا ةطساوبو !(عسضنب عب سنن نوكت
 اكملا ىلعوارداا شاز ةيارهلا عمرجلا نرحتوكي
 اباوجروؤل وظن رث طق 1ث ازرحلا فرح ن وكي ناز وجال
 انالخريرضتلا نا ٌديلكملشالان | رالحملا « نم
 لالا نههو ساينمل الا لاتح! تقو ىف ليلصالا
 نلف امهؤدر نفملا ىلع تبر قوجلا فرح نركل مو نعم
 "0 ريوق ل الا ىلا لع>لا نم هين لوزنلا نم

 د ايس سس سلا

 قرفال تلق ,ناف الآض فبل ةيرهلا مل لصحملو لصيرلذ كاسي ىانلاو بولطملل الص يلع غلاب لالا نك اهلل نيكت نمزملل ن وكامل
 11 ب ْه ذوءاملا لاصنالا نال هيارهلل نيروكن ملا نيريسفتلا نعب

 تفول ا هاورانملا جرش قر اول ارون بادكي هيو لاقيوا ليق املا هجن
 -هولاّصل لابي نارنعل وسلا وةيارهلاو قا ءشلا ىبحوهو ةياهنلاو ةياربلاف
 ثيل كلل ةيمهلاب نمتاهزجب ما الاذ هظعللهلاهثابالاةقال لول: ميركلا
 ازلالقامكف دياره أدآو ياو هل سمحلا هلق ريت ويقنسلا طز مصا للاناله
 كما ذامنالعاوعمجاو بولطمل ل ل صويأدىلعدلا لاو وللا. ةلمصوملا
 ذامناأمضيااولاةو ثلا هيدارينزرلاو الوم لل اش اذآو لولا هي داتا
 ملال ةلساوبهيلاى نص اخأو لولا هبداريتطتساوالب نانل لل وعفملالا ىَنُع
 را لولا هيدار بنا فمات هد لل اهون هذال / نراه هوانا هبدار
 |[ ه)يراناهر تقي نانا: انا هب داري ابنا ةطساوبىزمدنالا

 : 0 مالا ةطساوب نا ىارنقملا

 2 لت تلا رم رمق اسس ل يو ملا ىف انهم ةرارهلاب دارملا نال
 !لوطن ناانل نؤأي لمم| عملاق يصضو اهنعب اولا كلإ هظيل تالجمتسلا يشير بزت | نكه د معلص منمأي داعم ىلع | سا سيل :يرهاظلا
 عير ى دب ناكتأب هنمد ىف طا يفالا#طنالسلا يلع سوم نيد «لوق رس صر
 دوهللا تاكو ةراهطلا ف 52 ,ولاو نلجلا نم :سأهلا عضوم ضشو شطب اخلاء اضعالارثاس١ نكهوانزلاب

 هي ع ضيحلا داع قر هث اسن س نرفانشي

 : : +« ٠ نهيعم مالكل | نومرعيو نهيلا نو ىظنيال ثيمع فانتا

 !نوكيزلا طل صلاوهررقتسلاطا لا زن غزوا خجل ميو ةروقتلا يكل ةنيزم
 شا نيب ل تاغ هيف نوكي ناريغ نسل لك كلسون
 ارصتع ترش اعّو داصانطو طبرغنلاو ط) قالا نيباكتعمروكي ىلا
 لا طرفتلاو مالسلا هيلع ىسوم كيو ىزلا طل فالا نيب طسوتم فال

 نير مجسلاا مبأد نافامجنمتللا هدي نضنو تمل اف ءلخل >ةرمستل اللا ف ةيمشلاب نهتم نحب لق
 ال نتعب ليال رس تأ عمدا لاو سبل رجم رع نوح لاهل مونت
 : تاع كل الط رظحتلا هيل عناسللاب ءانشلاوهتخأ حلا ناذ مضاول3 هلسربرففجرشلا
 2 ةلاكزلا كوق 0س لامثلا تافصل حيبخسملا دوجولا بجاولا تا نللرلع هنناوأيعنم نوكلمعنملا
 تي ىط ىلع لل نلاىاقاانلا ملرق هك بولطمل للا ءاصولل لاكرلا ىال والا هلوق لس ةءارالا
 ؟تينلاوضاؤلا كد نكل ةيهنلل فريق: طل صلا|:سها ع ةطس اوالب لزق هل بولطلا 'ىل صوب
 ى هيليأعم لدوعوراهلل ن نم فرب ةيردتلا هلصا نإويقتسملا ط] ممل انرها لأعت هلوقريسفتىف
 ا هك تهت نحل كل نيبتبىتح ل مانف همرقىسومراتخل» لا دتءلرآراتلا

 ولا ةةيرطلل سانلا ىرمي ىا موف لوعىتلل ىرمي نقلا نه ناوريطت سم امارس ىلا ىست كن
 مل نلهلا فج /رلاممن ىعتنا مقل وعقل ى رمي كلير نا لات هلرتوغ مالا وارث لاريسم امد
 1 نهم ه]سر انا نه عل 3 ع ا _ضارتع ا! نهوا نتملا قىاأنهه:ىلوت
 هلط :لمولا ح1 0زلا ةعمتتارهلا 211 لاقيوالوت هلط3 جالا صخري رمل ارجو ف نع بز املا

 كلك رزي ءارويراخ حلولا ل تللس فلكتل ا دارملاو ندوخركم لح حإرممعلا,يف لح نعل ف 0 0
 م سلا طرم ضمت ىسوم نيد سلق هلك .ا وكلاب بش لف بمس هلو

 بابسالا ىف نال طعجلا ىلا
 ع ل ا

 مغلاو ثنكلاب نآسللا مقيد بوت ن سضنلالتقيو ةركرلا قف



 ل بتمسك يرعب | «ةبزجإلاًيضقم اضعافنع نوكيالذ لفعلاوةهيحلا نيب عما دلولسا

 سائد: سرإ راو لاوس 2كةاوب ب لانالا| مع لضي كامو هناكلاو موكل هيلع هيغل فصولا| .

 يوم وتم 7 رك ب ا 0 بلك سجس قب مم نك سيفك جمبك و7 جس كل اسس
 (<لطبتلا ةيضتل ايبالز ”المل لع ىف ل >الا واعز ايخسو مال لل نعوهلك باح ضلا ناب ارنضناو نأسللا وفك ةعامجلا» نسل لحأو 1: هيي الص هراهصااوفش رم
 كاهن اال لاب و ا ورع واااو را ا اا ردا لاو ناد تا ل ها روشتيسا
 أ !ىلاق ةعامجلاو سن ل هارولادل ماظن ديلعر لاعقل ]فعلا ومع خش علال قعلا لاو ورن ناث لقع سون لول قع ات هنم نص هنارا مك لاق امتالطحم لاعت
 + | بلوت هك ليطحتلا لار نقلا دربجلا نيكل ةفص لا ىنلامل وف 0لنيرب اوركيد ءاشيأم صعب لاح نس تارا اوض اونو ةةيمجلاو نكي نعهزشس لعت هنا
 دى هيفنورلون هلس تراعملاو نالخإلا بي نمره كولس هلوت هس لا ةعيرعش ولو زع فوط عمزلارعو هلوق هشس دم امجلا ودنسل ا قعردغف 0

 درصقلل ىارمتذ للع دلح ا دال ا قاخلب لاذ كل اهنم سحاو لكركوربغ نعرراس لشمر لعشر اٍجصت لا رملكلا ىوخل اشير اعملو ”لارعيملت صل
 همسي رصملا جرمصتول يا لاا متر لوت هلل ماخنالا) لضفنلا وهو اهرن اهب سراف منع هرم ادنوهد يلقل نقر ىعو محرر هلأ نمةرلصلاو عضاررلو هلل
 تت هينآضنا ميك كليملز 0 نب وجإو هنقولسو يلع رست جاها

 ا دنا لاقاي لعل هلك لجخملا ةمحتلا.ةللودكلل م نسل كرشتلا/ 3 13 ةخسانل
 ا 0 3 رج يي

 جر( ير كالا سل ذاب لابني ندازع زيجلنيب ةطسوتماهف د ةعامجلاو دسل شال مالم هيلع مستند ىف
 نك ةدادلا نيتمضبو مضلاب نلخا نا متل الصاحو | | هيا ام مك 2. هللا 3 رو 0ع جوع زور يرو فلم دك
 ع دنس لك نانا لمار الا قرط لع وأ هربغ ىف ىزل ليطعتلاو هيبشتل نيبو جورخللاو ضفرلا نييور لفل

 5 علثث شرعا تضم رذص ما نإ يكل
5 

 ا 0 5 0 فاي تمكدلاو دال ال ل صوماؤرصالقع
 0 اريسضتفوبظلاٌنألاب صتخل نزع ةرلصلا وريقت لا ط] ضلانرها
 يس نسر دردا | نال بست ال ”رمجت نت نيا كصتخا سمع لرفورضاوةولضلا
 2 كم نيب الش الوتس جن انزع | از نمنعزل لفشل نا هذالا ىف كت ًميويظحلا قلخ باّضتحمهنركأ

500 

 0 ا ا ا ا تل رتل يصل ل ا دك
 فا مناد ملا مام يتوسل نكل صاح ىلآل نيو ناو وهو ميظع لح ماعل كناورعت هلق ىلإ يلت در 0 ا لا
 زاك لجاو  نواينازوت نال توقفت اء قلاربر) صنبا ومات نزلا هل العو هب تخل جمالهن ىف ناكأمل

 5 ةولص ةيضذ د قاديلا ىيركيي :قلخ لرنعانامياو
 3 ب < وج 7 _ َ -

 3 نان ا 8 3 4 الإ نا ن 2 ةزانعلا

 رفعي و لعفلارعيزعاطتساالا نا نولوقيو ةز ًارلالح انأوربزنغلل نم خلل نا نايسلاتياض نس لتانراكفالا ثان قف لاو مخ ليلك ىسع بدى هنوف
 ايار حواص اخ ةمرحلاب باطنعا مدد مالسإلا ءاعسا ق دمجا) ؟زه قحؤ كل نكوتيضانلرمالإف

 ندي

 < مستحي م
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 م

 مك مع

 ا
 بسك يعل نوتستي ةعامجلاو ةنسل لهو نيزداكمأ| نإ 1 0 3 /
 أر ايتن بالو ةيربجلا لوفي ركن لطلا حلا, نولي 2 وون فاك ىلا ني ل الح نام تابشلل 00 لا اعو الحأقب ورجل يمال
 نسل اله اقع وك تيئيو ةيررقلا لوقياكنلطملا| قنة لل قيس نينمؤلل لاحت هند ب اطخ ىلإ ىرن الار اكلا وح ) الح بن نيلسملا حزاص
 لطم هيريرا هلتاسمريخكىمةطسوتم ةعامجلاو| صلو نول كلل ربنتجاذ ناطيشل جر هرسجر فر باضنالا نسل لمحل ةناونما زله:
 لدم دره سيل هاب ىرأبلا هدر نسم ىنولوقي | [يتنرطعمةرئاقع ع لذ هلو ريزعسمعد [رلاو تيل ركياع تصرح: لقد 2“ ىزلارع

 ةريديصم لا نارزمسجلا هيلوقيامث ماسجالا ةيور | [ةبسا6 الو قلا جال الص| هل ةر ندال داحجرملا ىلاولا5 ةبريجلاررقلاوربجانيبملرق هللا ةييرش ليل
 "امكرتيور عاتتماب نولوقيالو نيعلا سامر لتم| هنا يلأعت لق «وريل هذال دقلاخةررق بعل نااولاق ةبررقلاو باقعلا» بادشلا الطير هلعدرتت
 -19) زعم لب نيعلاعساحجال ىرب نولوقي لبلزتحمل لاقي لاق ةعاجلاو دنسل رهو .ةمالا «نع سرج هير قل مل سو يلع سنن لوس لا نفو نولمتامدركقلخ
 اهشتلا مضوفم ةيورلاطيكو نيعلا ةةيدر لثممألا | | ورلا جبد رخلاو ضنرلا نيبو هلق هلس تاطوسبملا ىف قرغلا ةل داو ةقلأخإل ةبسا6 ةر رق نصلل نا
 نا ةداذا لسا نكر يرو اشيأمك تاخر | بع اوط ف امهف هيازحاو ةيواعم اوبسر نينطحل ل سملاو نيد ما ماادركت د ةباوصلااكاوضفر
 10201 ملا اد نمسا دعا اهضر لع مما ىراحو ةيعوقلاةقيرطلا نعاوجر>وح تيم اوطرنرجرارخاو هفكو شا عركؤع

 هب لوقي مكب جالا بدل ةلزتلل للثم بوجولا]قيرطبا : 0000
 الا ىفانكو ةيماردلاب لوي (كاهتيريغب لود اركحلا هب لو قيامك اهتينمدعب نولوقب ل قادت هنن! تاغ :لسم ا ندر ءاحل هرج نير طيرللاذأي لب ةقسالفلا
 اا 0 لاس ال ارا فيلعلا دل حاول دا افاد: دك ضنا ىف مالا

12 

 وضم

 ايضا ويجوهقحو نظل سحب طاركلسو : 7! نادم .ينينب
 ل تا تلات رو فضال مييمطلا للا تك د للا ممل يلع نيبنرعب سأل الضف خيرا« فلدل نا نولرقي لب كلذالد
 قاد اهتجا اكول مزن بخجل ىلا يكلع بخ نوف ضن ار بملك مجارلاو ضدرلا كاس اوتو طاف الام حل نأذ
 وترق ماوس باوجلااهسنت_لوق 4( سار ,ءأهل .تيحالص نوغني لب ىلع ةماما 0 او ةضنل اماما هلحجت مرو هند ”ركلع هبا
 تيد درصراو يش ىنإ نبا ةؤسمجرخا تلق ثيرحلا ازه لقن تعم ام تلق نآو 2 :ةفشاعمسملاة ام لشلو 9 لسن .ءاًرص عروش ع ل قي ملول نصل نوم درج اذ

 ا شو اعل رسالا3 لكتب زوجا كاعطق نمل صمت ( || سد شما ”نمحاد دوا دولار لسم اور تيسن لان داس ال ريض ف وخبلا تذمر
 عطت ىعزصا نأ ند تالا را 3 ادع ةزب تاو مر اراظاسم قو لاا سلا اد دا 3
 نا عم صتخا نمةملكا اد وط مدل دلك نك للاب كتكيدل» لل دلداا لق نذل اذعو لق 1[ راي شا «سل هدف او قسرحن م تعادإ

 م سب اهل ارصقلا مار ,1 سب [لصقلاولسو ميلع هللا لست ىتم اربع نحو ةرتصلاركذ عنتمللا ا مهمل ل د هيف تلد ليوطلا نعنسحا ةرابملا ل راصختا

 جم وت سمك ياه نب

 ل

00 



 22010 ركنياممت اذ رهتللو فلكملا يعوض رع لقي ل دالاب تغتاهغا ثيح ىئواكتلا يل ل ما لا ااا
 باكا كؤقايسلا ةنيرقب لأ دارلاوملق كككيلدلا بوف نم مال 1 ناف رخأ ىف.لوق هلك كمت ق ضلاو ىعم ليل نلأب هتبشملا ماكحإلا|مهبؤلحتي هنا ثيح م
 ااا لا درو :ارعرشلاو هلرق هلشولعلا تام ا هلع تمرد الانا ةدارالامجوو هل داعمالا عامجاو ةنسلاو
 ةيحس يح هاللاف لدالا نعشليرحلا كراك نشا ند لوم للوسا ةكفللع أ سا وحج رصس يتلا نإ ل ناعن بلاس زروق د١
 يو شما بنآت كو اليل د مراشلا عصل ىلا للاى لقب را غلاريشي بلاد هنا تيبوامك "ن اضلاويظحتل رشا ىبالوصال ةذاضارولسو يلع هتاطع 8

 ةنب ان الجلال ةتبدم ىهو تافصلاو نيحوتلا اسك عرشملا ماتا نمناذ قغت سال الد درملا محل دهس سيل ىزرشملا يفر غلاف قولخمملا ىنعبتن ذللك
 9 قدعزشلام حو نجم ءاوحلا ؤهزلا وعلا نقحمميف دانا ب ص ردح نمرا يقرع ثيح نم ةديهأمل ضن لامير اشي نامافاككإ 3

 ثالار مظرتذ تلق ناذ ذ2!بضالاوهو رت (1(سر -
 ذ تسانم رماىاثلا د لدالاىفعملا نإلع
 ف زماقم ةباحعصلا

 : تالا ور قت مز1 كررت ةمي لها لهللالا م1
 مغ درع نيرو يمعتلاوم لالا نايل ةباوضال اكرل ضعت لملا نال اع

 د9 ناحل وقد ازا ريم ل زاره يهاب ل ناو دزل اشعل وس منيا حبايبي شل
 مل !!نه نارامن”لارمتى لاقاوو هي هقنعوز لعلة لصرمحل صرصقلا ني زلاوه مالسنالا ريدك ل عقلا ايس يعد

 هاا تلج 0.
 ا سو يضمملا مقاوم عزارتحالاو

 نأ هلل( سد رلع اا هلد
 ينيب تملق ةيبرشلاو للا نيرلا نيب قرفلا

0 
 هل فل لوصا نولانت سالي مزسال تنل يلة ُّ راس حر درا رلت اخ فا
 هراركلو وذاع اللوك هلو ضو او دا ضان 0 ذ نيالا ىلك اوس ضنا

 ورسرهتر ضم لاوس باوجلا مقفل !لوصا ناولعا
 ولقب وصقل |! ةنيس نإ تنصمل اد عبجا ازا

 اهييضراولن انا لصأ باجاف كلذ فلاخا 0
 كب امال نكل فن مللابس انمراكءايشالا نه
 فيمتو دعرضرحا الي طتواليصفت انههامنيب
 .ايلكضللو [ضملا بسحب وهو قأضا ناعوت مقفل لوصا
  قاضالاءلصوضحلا ىلعلاب بقللا سس وهو ىئلو

 اكضومق مايل :ل لا تأيثا نتديف كيا عدقفل للوصارلع نامل عيزا نم | |
 ام مناشيح نموا نيش هناشييح نمل الا عيه ماكتتلاو دل ةلاوعر دلع

 اقف معو لعب ورح ماكل لل وساو باسكلا نص أ دلال
 لحال: هداه راو وي يلع قتيئايوه ةلصا عجل وصالاو دتلثعرشل الوص1نا

 يلد عراشلااهبصن قلاب 31 ىارهسلا هيفرقالاف عراتلا دعب ناك ناويرشلاو اي د
 ادواظوه ءأ عا ارد

 علي هع شط هذاك هع از نكس دكا .انواسي زمالة فس مقفل اذ يرث هلل داكركملا بتزتومززقعلا
 دارس لوا هرقتسامو اضنا نانلاو ل دال ئعملا ن لإ! ىألا زهرا [ننيع بشمال اخجل وحمل ىزوهوملرق تايداقتعالا خيل المعدي راهيلع امرأهلامسغنلا
 1. تيبل ]هارت جف صنرهذاصنا تنرقدطقف تيب لله ل هعابت كالا داملانا نم دارا دول سدد نرصتلاو للا روي تايارج واد

 اعلا ددلرق هلمطقن تيبل الها ةداراوؤنتنيكةيرلا ةزعاؤرهن مهلا رف يجن مهلع
 0 درايتخالل تفصرجلاب دومحلا]ق © شار رمل, وسان هلال ن
 يو وتما جما قلعت هثدا نارمضر تازلأبر يلب
 نيرلاريضتلا | نه ناولعاوث كالا 0 دال تازب قاس ىلا مضو نينا ب ناعتم
 0 ؟ مضرب نير لي نابومصالاف ةرأيت .ابىداتالذا هوبا ١ نع طفلان نصر نعزي

 يلا هيلا 0 يس نيدو سوم رك نيد لكل جليد ل كسا ناري لاهنت
 قاضارحلرق اوصاف راونالا ةوكشسمز انكويقتسمى اويوتوهنشلا تموت نوييقتسللوع
 باك نيسوسحل 6 ناب مح :انإ مشل _يلع وت بامرهو لصا ومالا ذ ف أمطالا ثيحنمىا
 0 0 ,6ايلقعو| ةسأسا هعرارجلا دعا

 596 2 3 0000 ا
 ':ىاو نكزيولاملو هلوق هي يلرصغتلا هل 3الا نعت اةيعشلاماوجلا ف مرهوتياغو لوقا

 :ىا ةغىلع بشاب غر ارصلا و وخاع ل هلل هير
 6 0201 ترا ان وب جيدين 1

 قلا سارقلابملعلامظفل لل وصارلع نوصل ىَقللآماو
 نيدوزلا فبرعتلاو نضل !هجولعسلا اه لصوت
 تلق ةعوضومخهلوق ( < سر مىقللاوهرأشلا
 يا الو هيفا دالارلعلا ازه عوضومنف
 يا لع يرد ل3 نضاره
 0 0 ما
 0 مالا 0
 ديل م سن مشيرا يزوفل ا سبسأ

 ١ ”وضوم كمل هناوررقتلاوس باوجوه )ا فنصملا

 ياسا ام باجاذ طف دوال لوح انهه ناد
 0/1 اإل وضم الة تاسمو مالا بحاص لام هيلادراتخمل للعيلق اروخأ ل نكن باكلا/ نه نيبمو
 د10 دة مالا نوي: لرصالا نا نقل هام قو هاظلا الاد طتسالوصالالركذت رسامه لو ضال رضا رص
 دريل س ولج ودعقلا نزو دعإر صصمل

 مق دوش لص بأ, لعلك ل صا ذا لانها كدارلنو هلوق- 0 2 الع نلت لحزاوج منع ةرارملا
 ا نمركل عرش لامتلاة راها خلل ىف رشاد لد ل! ةنهرىلا ماكحالا مجرصو هيلا هيف مجرعيرطملا .

 ٍنِرف يي ل مر رك ىلع رضرتعاو دل نيرلا ل داعلارأصق راسا :نيب امكىرابتعإ قرغلاو صحو ةلللو نيرلاو ةيزشلاو
 د ا ف رن فير ىذا الت نجلا :الرمحأ ريفي ةيرضل مذ اضف عم ناكاذاةينسلا ناسضر م نقن العلا
 ا 1 ع ا يع تام انواسسا
 م بف ل راهطالا عمل عرشلا نازردرقنأ رقم لاوسل ب اوج/زيم#ناك نارا لو ور سهلا
 اللا دق فك كايلي هد كا اور «ن نهحل ةرشلا يا هيف مالا رأس |لوعك نك نا يرشلا نأب
 تلق ظري ملال نال لوصإالا ةنررهح مزلب نبا نمرهملل عرشلا و ماللا نوكي ناريارقتا 0سلندر تاس ا كرطعلا هذ
 هايم درهحم دركي رعبا دوهحلا للا ف امض ميكو موسعا هادم عراشلا تحمي سلا



 ع يو مسصتسص ع صج 0 ا ا رو كو

 | قارش كلان مامالاو ةلالضا تؤم مقهتلوه حزب ىلا نمعلب باراك اوس 17 هل رلارك>لكرصعلا ى 00
 3 رخآ ىف ئشو <> تبشي ناوعر سايقللجيةملس نيعب أاتلاك رعد امل و هس لوسرلا ربع مهطحبر ميقرشل 00 نير ءالهاعارجالا
 عن. بح صكهربغ د ل وق هللس كنا ةزه نمت )و !ريقلا مب .لرق هلم نيرا نسا زا نكدو لف فن سلا لكضإتعأ اوبس و ول كوم

 ا دالا عقلا نا طخك كلام مارال ىلا لوقلا نه ةبسنو 5 ةريخلالا ةرعقلل دك أت ماهغ ال قولا ةرسقل لضارتذاب لاقي ناك ىججشلا سايقلا ل وت هلك سه
 تطإ وللا مرح نايم يلع ضرتعاو ل ةطاولل | مرح اقر لوو هلل ك دأجررختم لك حريغتم ولا لاهعاقملا لو هله ةميالا نالتخ-ا ل ةمالاتنمحب ىفانكتنس لن
 دع ميجا الع اًصوصنم عرفلا نوكياكزا نمرب ال سايقلا ىفد هاسنلا نود نم ةدهسلاجرلا نو اتلوكتن ! قامت لرقكطولا .ق ناش ةدرالاتايألكصنلاب ب

 .همرش تالا ءاسا م اقإ رح هانده لاب ساق ا نلاوس واوامو اال راسل ِ
 ل و يش 00

 ن ل لا اعطال عوج نياكي

 3 الم قفل للوصل ةيولامنآو ليوأتلا ىلاوبانهالذ نيرالّمسا عملا وركبأ 5
0 

 ١ يشنلا 0 >6 )وص امى ن كف هتف للوص١أاغ امك لوصتلا

  3رارقموه يا يكلارضتب بادكلا نمدارماو ل نيو لن نعل بالا لج م ١  0ا ا يقعد :ينخلاو
 1 ذل 1

 8 امام ضد ماطور هيد لا رموارلل|زكهواموغمبرصصقق ايلا وترشل لص اناا ةيأتث ٍِي
 00 1 تعز روبرتس ةنوملالهاعامجل نارام هت ا سا ار صركعتما عامجل ممالاءامجلب دارلاواولاةأعإ) عال ثار ارقموهو ماين اد 'و ساّفلا

 ع لمس سو ا دي ا 0
 ا اا دحوم /ةرهشلاب آ و ا ِ - د 3 ايريلاو:ضفلاب| 3 5 . ا 6 : 2 0 ١ 1 0 نرعسا ورؤملا ةطنخإ)رعس ىاصنلاب 2 .

0 
 "8/ بضامو قيعل للاق !نكضيقلا لإ سيلا نوكت ضبفلا
 وهلا داخاريب اري .لوق عم نا نم نجامال لضعب ل
 ةداهتنلال وق من هت ؟الاممفىجنلجالاب| ١

 ا يعزى هسارقكل مك دمتم مإ موكب تفصا

 ع 'تراذغ ىولولل ١ تسمع نز وب انزووأ
 ا و( 1(سر

 0 ما. تلكرأو :ارنجلل باوج
 ع ل (ةملربعلا نركورع تلق نرغتسالا نوكي نإ
 0 تسلا ةشلتلا عنه نال قارعتسالا نوت ةركيو ربما

 . لابو هأب نامبالاب وجو لم م الارضعب لوصأاب
 0 ل ملفيولا اول 7(7(سلر أك تملا د لا تبتمدنالا |

 ٌّ اما كيرفت ىزهم لاوس باوجا نه
 ع وص ! لع اتكلا نال تفل ]وص |
 2 هش ره ذ اضل نوعا رشلا ن
 ا ثلا ةزه تألم طقفرشلالا لعشم مغلاو
 3 ' | لهيملهرشللل وصولا |مهيلكت الحلو تايظنلا

 هلولس هلع الص وسرلا 00 0 :
 0 حالا اهنمرد اني مقفل ]وص ىق فسار علا, صاستخاهل ىيل تذل لرصالا زبن كاك نكت لوا
 جازلو مالك ارمي مامرفلا عمدفلا 0 1 د
 («سص» «.ففلاب ص اصتخالا وه ياللا تفل لوص|| | ]نأ ىطخى امل نايبد!.لر) 02 لم اتريكالا مقنلا متلك سس روظعال | مامالا 3
 ”باتكل لنا ورهرقت نقم لح 0 حاسما نال الدو. «ىرحان رانا شلالسا دال هارد يدم باك نكس 3
 نكو باتكلا نالوا ا لعمال ما سجل دسلا مام ىرهتمجامجا لب: مهم ءامجل و هك لانمالك اهوغد لق هكتنسلايدلرلللا نك 2 3

 0 ب دشلثب سيلا متلو لكتمالا امج تو ةنسلا ل
 | حاد لكوكب نامل ل نادال نول نب ةمثلا مامجلو نسا بأكل را لص | جلاذ د دلت مالا امجاوازشل نسلاو شنب تكلا ين عي الف حا زحل 5

0 
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 يبانكلا تاي اضعب نأ هيررقت لاوس باوجإلاباتكلا نمدإ ياا امس ليو يرو تش ادرج ام سبل دذلثا
 ف باوهللو لاوسلا يشتت اف كنزك نيل رضع يطول كغل وص | باف يشل الص نوكل وك اه هيل بيتو بيق دربع لنه ٍ

 كرك ال نسل اب هبضعاورابتع للك دمج )لكم نلطم لص رعشل 3 منال ميمعل ا عبأتكلا مرف تلق رشل ال وص 1 نإبب ىف بيصزتلا نهض ملا رازخار تقرأ برمامعأ '
 قلل طعما تأثا لي ضقرتي ىزل اسأل لع تمر شف نقع ماكحتلا تأ فق ول تلا نكل هيلع يبحر مفقوتلاهنع انجل خلو ب

 ةرنعو < لهإل لاذ مكن أف مالا ظفل تلقا هارممنرك عليل نلام تلق ناذ دمها ماا داما ذل نسر ءسايقلا ميارل لسالا ذل رطل دنا هامل
 ضقؤف ةنه وللا ,رلا حزخسالويعتس ان جرا ذا نيحلا نم للطن مي نيحلا نم لا جازقس/طمانتساالا خلل حنتسلل ل3. ؟ س١ «رهريغونباوتحلاو لوس
 د يشل الهه دحر ازحأ تامة رانع نانا تلق اذام سايقلا مانا عصتتملق راؤ يشن نس يقلل( ١٠سسرر, م درصتقي ايفر لعلاو ىنامللا

 اندر |ةرم انه لعل ملا ةهرشس ل زلال لمهغل مسا ب صن رح حمطوم ىلإ لاوضوم ىوساالا ظف ةيردتوهر ىرخلل«هاثو أ طيذتسملاب دارا
 ع يي

 رى ةورارثرص وخلا «نه تلق ةنسلا باتكلاب دج .اث طا رللا ةمردح و فلانه | نت اريعرصن عزل قي نولي ال نإ سا يقل. طاش تلك ع
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 ا كد نصب



 : .مضالو قرشلا | ةجبرالا نه ياعف نار ااا وام صا حشلاو بكا هر
 ا دا فاس در رصلا راء قلما قلاعورف نزال الوصالاعزه نوكن يضع لا باكل هل © رأيت عوز نوكتنا
 .انارللو االسم اهيلع.ةصاالا ىلتىنملا ١ التو ىجنلا لإ سومانلا عالتى اولتمامل هلوق هللريشتس ثا عزنلوق نيللدالا هلؤسرو هلناب قيرصتلا

 لكرسي غسكل ىداضيلددساف ةنسلوعو لو كلك نلا ى انالامرجلتاةيدقو يبا سنون اماه عرض ىرا ايان ةولصلا نهتم
 نبق 0 هلكءا يلو ساولاريغ .القع لتراب ىاذ ىقحب سيل لقتسا رجلا رهن ىرشل ]بلر صح كاولع ون نير هت لك ىلا
 هد قامت لفكر اعناريغ نميلوسرو للاستاذ مزن مرش هذه افلا هدقباسلا فرش تبث نووكحلا نأذ لطأب مديزإلا ق مصل ناره لموت
 باكا طزميلال ل يعن رظاذم» تامن ماعد سل سل الوب يح د تل ةدوهلالعو

 رح ”>حح مهالانمز لضالاو ةاروملا :!هلوسرو هتدااهصقيولاذااماووصح انف :دسلاب ن
 8 2 0 30 ارسل اهنا نيتي

 ا لونك هملظ لزج علل ذ لاق نأب لالدوأ ا

 تعبرا بدار وصانللقيرلو طفلا نق درواأ هاو ةيضعبلاوةنيئزجلا ةلحب |متارتبل سوظىذلامجاوم داهنيزلا ىلع
 هير نيزج كلذ لانش ةيالا امهموك هيعأن

 ا 7 0 2 زجر هنا

 ري لل وطف سرس اقوال 5 0
 ةعبرالا

 2اادعبتبت نالعألاد ناك لا لاقوة ص وارض سارق ورك لع 0 00
 ناسا بلوت سايق لل يمول نلت! نورحاد فا يحبو كتلا ناكدا دام شلل

 بكل ؤركيلال يسلب لومسا[ماكاهجلرحأ خلا ةو لومالانه نركب 0
 ف سايقلاو ىالل عوف ءامجالا هلوسرو هللا, يرصتال يف تسلا ب 3 50 0 ةنلشلا# 1١ 1قامكت ىاثلا

 وري هوا يرلاب كسقتنرماول يال تسلل را ميرال قرصحلا جدد لطم 0 0 انوع نو لك ةضاوتسسلا لزم بف دازأوو
 الفا لق كاكدا ىدلاريغوةنسلاوشووريغو باكل اما ىلا ءرامق ] لمقيلارسهول ناومقحف
 نيقت او :! همه نمابا اوملا

 سان الماككتو ةرّشلاو باسكلابءجوطمف البق نم مز ْش اشاماو سايقلاةالاد "0 0و

 هدأ ؤ لعل قعيالف نم :ايقلأب قلك اقف داعصا لو و ءامجتالاب ىلمأ |ى ف زرق ةيساوس لد عوكرضت قاهلك ل الحا

 تلق ىف انلاوانهل والا نيو ىلع باور قتوركزلاب
 | تايوتا داققسسا لسفالرع . دلرلار! مانع ويضوتد سايتلاب ناعم ةمزجلا لعب هلزق هلمأ .ةيمطت ل وال الوصال لق دس الاساس
 7 ا 3 ا اجا بلا 0 نمضعبلانمصيصخفلاماعلاو وأمل ةيآلا ليق ناذا
 اولا ةلبضو دن ايصال 0 اد ىلع اولا ىا هنيف طل نر يلا جواد سان محالشا باكا
 ارلاذ اضيا نهلو ةّرطوملاو ىلعارلا نبا رج دن ارلولا ال ةؤطومل للعم عورتو هلوصا ىا يت وكلا طلب ساق وق ة لد ال
 0 ور ابقار بمر وطال كراس جبس لبا ولا !نأب بيج «أيلاهنثال ساحل (صتحمنظلا قلصال ا
 - |انههفكي لا نهوةنزلل ىف كل نك ةؤطوملا مالا ق ارك ةينزحلا ةزهو طاولا ليف اهليبةر اهليبتا اسيا ضراعب ةماردتاو و مطقلا امجاد ةنسناو باكا
 نيب قارن الانام ضراعب مطفلاو مطقلا مرعساّقلا ف
 ايرتساتاو لصتالا ىاحتا ثرطلاو ملعقلا ىف يعد سأيقلا
 ثمل لذئالارأبتع با نع راشل ل وتو «ضراعلارابتعاب

 هر, ضراحب طن ءلصاب ىظسأيقلا لالخ مغتالاراتعابا نهر مل هلس ظتساذ نايس ليصل
 نوكوا داجلابلقنلا هد ضاوي نط اهلصاب ةيعطق لوالا رنلثلاو ةصوصنملحلا نإ
 ' لانا ادرلا تا زر كيا اظل دش هياط هلك ريو ضعبلأب

 3 رات درا مرا لم ماع رتا لوخمل ماعظفل يا ا
0-0 0 200 

 جا : ةمللسلةلوؤملل) هكا 1 يطا 1 هت ذوي ريا كذاب سال دا عبتولع
 2 ا و 00 ل

 نللإ 0 اوسرل عرق ةنسلاو هلل مارق ب 0 وهذ )ذالا قواتمذ نك ميادؤفالا
 0 لل ةلخر تفلوهأم لعسّقلاوا حاولا 0 ا

 ريما ليعهن اضل نجت, قا هنا قنا هلع ل (مراونالارون ةيشاحر امثال مئاقا مهر مرو خماس
 نه لأصا نا تصالخت كلا ةيسنلاب هلق (<

 ار اوم (!!(سنر رك )وص 1 نأيبماقملا نه ىف ءصشملا نال هينريضلورحأ ءايشاال ورق تاو ناو لوا اوك ةبسنل, اهيا عيتبفاضإ لوصالا
 ريا رخل قرطب ةيعرشلا ماكحالا تثق لوقي نإ لئاقل نااصننل » تيم :ؤش انههىقب نكلرأمقالارمتوإ ا هرج وفرا امك لاوس باوج ول نلت نم
 مملاهنع باوجلا "| نيب نق رق لوالاةحيرإلاف ةرورضلاو طاّيحإلاو نظلا ةبلغد ى 1 رلأملا باحصتسا او ناسحتس الإ او لما إو ةباتعلا !اراثأوانلبق نما
 0 01و نام لعن روكيام سايت ءج) سأيغلا هعجرم لاخلا باحصتسا نإاهعباوجل ىفلوقاذ ةعيق ايلانتسلاو ى ءرتامكراونالارون ىا
 رعرلوقب تب اثوكهو بيربأم ثلرتو بيرد“ ل[منذح! نع ةرابخ هن ”للوكخوه لب ليل سب سيلوهن طاتماا املو داقتعالاو رلحلاكليل سلازمرججكحوح و نظلا ةبلغ
 ب انكلا« نحل موه) ةرورضلا اما در وكزملا ثي سل اوهوطايتحلالا هب تضليل لب تباث هنآ ظايتحتإاب تباث نه .لافيأم غتمو هكبيرب الكم ىلا كيربام عد
 را نسال م 7 مجول ل ركا ليج ىلا رعرشلا ىف عوف رمججرتحلا نال



 صم وع ل والا لع مهم لوازم ناأملذ ل وعفملاوعمنخوينأب ليو انلا نمربالف عب: ال بأنك الع لمغلا نصملب يلعن لرقلا نكيول ناك!" اكن اوملوت هك
 هه لح تممضا ذل ئشلأب ئشلا تنيرق نم ذا دوهف ىف كلا لعو ب مرشملا فحم ب شلار بوتكمل وعمي بانكلاكلوعفملا ةتمم نصمل از عتسس امزرثكو مقل نعم ىل فخلاو

 تدوم مزه و. وص قرنا ةوشمؤرلس رن سايس :ماو دعا لوران اذ, يس لف فش نقم وغم لك ل مشي باكل سج نزقلا طريبكلا ريضتلا ىف يزارلا مأمالا لاق نكض عبب اهضعب نو ىقم تالا هين نال هنيارمالكى عنلطازرم ههريغنإ قسنالاو ف
 ني لشتتلا روصو امك ليزنتلا نمال لازبالا نمى 1 فيتحلاب لق هج ىهنأ تجار مالك ةراولوزةذ مضا ند سب لوسرأ لاق لوقب ناوركي هناء وف شل نعىوونلا
 نع رادع ل لالع يلع نقل ل دزن نال عاوث ةؤحاومتعف د هين لوزنلا نوكيا, صن ازنالاو كر ستلا ليبس اج لوزنلاب صفت ليزنتلا ىزارلامأمملا لف
 500 ,بسلا قرف اولا قو اةرفحل لا نعول هل - كالا دطساوب_ يلع لا انا ةطساوب مالح لذ لا.لوصو

 طلاس ةالمتاماشد د رق ةعيرمل الوصال” صفوت سايايزلم هوغو كادحتساالاد
كلا لك قيرعت هو السل طيلعلوسرلا لع لزنملا نزقلاف بانكلامالاةو

 . صراف قت ىزلا امل ابان

 هبا نلاناضم نأكئزلا يك قااسلا بايكلاوه علل و سيعلل هيفمالاد
 قيقا فيرعتلا ارنباو طفل فيرعت وهف وهلا وهاركأملع ناك نا نإ لا

 «رعب أمد سنجريف نؤرقلا عوامل اوعااكن أد وخل لزنمللقحم

 ا 0
 أروح يلع وزن هرلع ض علا نه لحجولف وريغو

 ةلمجرهشب 0
 ةريدلا رم ف لوق 0لط لفنلا ضعت نجا ئمويبفالاو
 ل 00 ةنسس نيرشعو تلت قأ|
 زح (نانكلول لئاقلا ىىللنمحا مداخىولول لئاقلا هس

 باولا ص - :
 يق 0 0 100 طاح وسرل لع ملوقو ةيوأ لاريخلا بتكلا نتيرتحللزنللَو فلكتالب لصف
 نا رابع نا ور نشتر نقم لاوسباوجازعزا ار هعللمف لا سن« كانصرظناف هكا فافبأسأ |هيولورجوو جإ زنملاو!قيفختلاب أرقي ناز يي لزنملاوةيوامسلابتكلا قابد

 لييصعتللىخ امأ ةملكن ال فرعملا با_كلاركذ قيس ئبسا
 انه هر عم وهو باكل لكركذ قيسيولو لامججلا سبأ
 ديا ةنأمرستز القم ىا بانكلا ضحبأاقباسروكنملل]ب
 م2 1 او تامل قناني قمم ياوهد
 | هر اتكلاب دارملا سيل مين إب وه نع اظ باوكلريرقتو
 ا 0

 اهيضاىنلا باتا ليما ق ملل سانم.ليصغتولا
 | بابا لاوسلا ف لافامو باتكل لككوهد ّعبلا هيلا
 عاقل نعفلخر ونال أش لعوب قالا ووبطماا
 ظفل يهدأ حلل نآؤ هفنلا قدم هف اول لأ ةروهشملا

 نخل ؤانل !باتكلا نيعوهو ضحبلرإل انءاضل اما
 ٠ |دارلرإفزل ل داحه سيلف بازكل لضعي ظغلا ماو انهن
 محراشا ىلع ىنأتل لضرنعتالا!نكو ىنانا ليغ لتلبي
 معا ب ديو

 سكخبرلو ةدايز ممل صاح درمقلاا هيخلبمضعبن
 يرن لاف عبو راك ضعب فروا
 يطل! راوجلار لاوسلا ف لاةامتالانلةامرهظالاف ةرئاغلا|

 مت لزتتلو نسل كمل لاظوفحلا رول نم حا وف ةلزن نقلا م ف هم <« افا ا
 يلع لزني ناكهنتلو] هلك هيلع هيل رار ولا صم اسس اواغ
 يرشتلاب رقي ناز خو هاج ناضمررهش لكقاؤحل و عفوا هيلع

 تي ل اسرع - حب ث 95 ّ
 بوتكملا ةقيندل ١ةزنتم تفلت ضاعف لب نأك

 يخي تسرق شلك ناو لطلب يبل رصحما نا ريرقت لخد مقدرا د/_تسالاذإق ©
 ايطلاوريسوبس نإ لوفك بس يملا دن مخ صقساال هب ىكيهاظلا سارقلا ضراميىنلا “ليل رلاوعو اتقسماالكأ

 اسلي لك ااه الوثاهيلا عابس ف هاذ تملا اخ نمره اطوظعو هور اق :ًاننا .ناوهواتمتسالاب|
 11 يا ع را لاب يل ىلا
 20 ا ول اورو جب ناكأو
 تلاد زوو تدب رالا لومصتالا نم لصالا رنأذ دي ]أه سهو هو ب أتكل لرضحب فرعملا نوه نقم لخد
 0 1 ا جير يرسل زها ةرالساس لد نشل يس ل
 رن لب دابق ا مب ل صل اددىداقل لكلا ل جلال باكل لع مداخل قو
 له ناكول من لرضرتع ذل منع ناكناملوق ه2 باتكلا فص وزلا هلوق هليحهن اليل لاين خاوموهف
 مناي ةرعل او نعمب اجو اًيبرعان زق هانزنا ىلا للاق ترصنض رار حم نتمكن العذ ناك اذ! مصنمريغا
 ليصصخلارا فيرعنلا نأ وأرلع ىلتفل فيرعتوهن لوق هر جغلا امل عراص ماللاو فلالا مو سنجرسا
 اماضالا لاوستنيوهو قيقح فيرععت لوالاذ هنوزخملا ىاعملا نيب نم ةراينمالو ا ةلصا ريغ قيوصأ

 د 1 رك ا روف ا
 مهجن |مقجزصلا ف لاق مالسلا هيلعابن طعلزنملا |رهظاظفلب ئثلا نعي أم ظفللا .رهامو نشلاجيقجيتنبديأر غضحليقأمو تاقثلا هبورعص

 لاق و منمتعن ىرأ .لثم ةءزق نيناوخ ضيإو نوركآ .مضتاللد ىهتنإ هب صتخشمل ءردالب ىشلا نع ئدي ام ىلا و هل ف دارم نعلوتسلل ظفللا نم ماسلا 3
 , تزيج نيج نس نراقمرسكلا,نازت نقفملا| مذ مراظفلا وف نإرفلا وه لوصالا له محلطص ىف ب اتكل نا ساثو ىرهحب راك رعأسي ال ناف ميلا

 ةينلعلا لعترلق نافل ىلع راك نامل رق مضر | رمزلا لزن#لا ل وق نم قيقا فيرعتلا» و تباوأيظفلأيرعت ن قلاب باتكلا ن نع رهشا نإرقلا
 .صنم_ حن وهف نوملاو ضلالاو :يملعلا دوجوإمزلب 4 :

 وش ملك ل مالا ىف بول جلا كةيملعل ليل رقا لعرل سر ل عرد لصون نمز ىف نكي مل تلق اربرعان لرق كأن لزنااناىلأ حت لاق افرمصنم نقلا ىف هدو نقد
 وهازكو تقلا هيوأ عسل اريغلا بتكل ١نعزلرتحا لزنملاقملوق (* سار :«مضعبب نؤرقم نآ ىلا ضعب نال نوىقملا ىنمجواملوق (#لار «::يملعلاميلع بلغأ
 لق رسر ناو ارضحب ىف نك «ةأنعمالا لزني لولا ريخلا ىرلاو أنعم 2م ظن لن أم لزنملاب دارملا نالة يس نقلا ثيداحالاكرلتللريخل ا كولا نع زارنحا|
 داقلا وذا ةمارهرحل نيش اًمُحاْمخملزان هنوكىلعري سضتلاب لزنملاو ددقد ةلزأن نارقلا نوك لع لري فيفنقلاب لزنملاناوريرقت لاوس باوج ل زنللو

 هين نيسخنالف نيرستلاب و فيفخكل امزوخظعلل نم ناباوكلربرقتو قروس قموسواا ديا ةيا نضرمتلا ىلا هنمو :ىذدأين للا وأسىلارحوللا نملزن نال هم نافص
 ز>|ءاهِلع تمم نمو امج تقولا ىف ىدوملا نوت باسحلا نوف ضي الرمال يخل عولط ىلع مهروم ١ نوزمي اون 6 لأمن وق ( 8 (سسلر «وههف و لاوسلارحقيما
 'هيلعالزأت نارفلا ورم نوكوعنالو ن إلا وومجم ةلمجل ارم هاظلا ليقنا زا ةلمحلوت ٠١( سر, ةموعمؤ م ثيِلعطسق اذا ميزغلا لعنيرلا جنم
 1 ٠ هصجلو | هع مجم و نأرقلا لكن 5 ءاوس ناصمرلا نهم يلع لزنأ» ةئمج انهم .لمجلا عم تلق ناضمرر هش لك ةسحاو ةعقد مالسلا يلع

 دزعلا قامكر ضيا عريغ ىلع لطي رش وراسو ميلعشا
 تملصم دغللا 3 نإرقلاو هيوبيس بائكدب داري لولا
 روم الع عيرشلا فد ماعلا فرعلاق لاتتس ا رلغ ةوقلا



 ْ :وعرمجل )لع ناطب لوصال ايايرارتك يعن ؤقلاو باكل 'نارلع لع لل زوج فيرتا دما
 1 ك1 ج3 نمش نحال مالا نيكرارقت طلاع ةازرتعورلوق هشيزونلا مزلذ نارقلا هيف كأم وهلا قي ىمصللااه لئساالد ب ل ,امتموهد لرت هك ةيبطاغلا نا نكنايفركامد لع قاكلاو ةزمحو وكلا ويصاحتو قشسررلار ماع نا داهممبل معو 8-3 01 زا يق: لو اريختلاريقلان أةريضتال هناقرل الص اهمدرعنملل] نتج هيغو نإ ناقل الماش ماعم
 نا تايلاذن اجلا: كرا رجرلاد كنا كلامج ب نأص حالا لص مل لع ماي اللا ناصح لف الع ةركل دا ميا عن لف انصحم هبزشالا ةروريرصل طرشأ ل / َ . لك ناصحلف طولا قو ةروكن ملا ناصح غصب أمن كد لدخرلا لاحت .اكنب طولاو مالسالا و زولبلاو لقحلاو يرحل مجرلا ناصح ارش اراتحلا/رلا د
 يشاناكد تامب اة مظفل ةدايزبت مب اتتمر هرذ-امأيإ نم ةزحق ناضمو ءاضت ف" "فا ةعف أءازلا تعش ا معمل 2 وطحمإلا .ارقنكدمل و هل غرو بوقحوفب

 تتمظفل ةدأبز“ تايباتم الن رصف نيب فكل رنه رمش نادال دك انزل مبعو تمحو ىل:راكذح سرر ملت .
 9 م . 0 اب نصح متل نارموردح نبا لاوا نكرتاوتلاط تك م دحاولابجمشر نكلاإ معه طارت أعلا غر! اربع ]كو ةيكذا) تاور تنل. امزئاوتملا#للقن امعإ.
 1 1 ض0 ]1 2062| ل ةلا فل نعي رتاوتلا ةفص_ل لصح م وهدروهشللا ©

 وةقيقح يمال: نا رصلل ناتبتما ا او علو ظفالاود وفم ةلافسما اشكال لو ةارك "لو ُ اغلا 0 ل قيقا 1 تبلل 0 ا ١ داحتإلاربخخ ال روهنملا مئلأب ب اىكلا ىلع ةدايزلا زوجت
 جرس ىرانعلاد لا يف رتاوتملا ©" 5 نال نأ قلاريغل ميت يال سافس مل مااارقت تنم ا ساو تسول : «نوكي نق نإرشلا نت نأ ن ارتاوصاالقن
 رتل ب فراعتموهو ةعبسلا نقلا طحا صموه 3 وعلا :رببعللو أ مجيرتلا إش ممول هلل وحلا ضير قف

 يتلا رتفرودلا علي قحن لا هيف موه لاف فري نال اتخيل 1 تا
 هعبكلااصلا ف بتكيولامس غد ندا نور يك< زير عتاد تم 1 0 2 دل من اسومجماذنز اذا ةذيشلاو يلا ميلوتك مكر ود توالت تحب 0 3 00 ٍ
 عر ووصعيسما لنا رع رقما 1

 لإ بايجلاوس
 امد.” كظعالار هر !ريعااوم و" ا

 : 00 اح سس قو لام بمول 0 .
 10 "د تاب نلاب رقع 0

 نالروهشلا نعزاتحاوهذأ ضخما نو ةهشنالب نوكارتاوتم نركب 1 اصرار ع
 مالا نوكي نار دفت ل هلكاٌنهورتهبش مم نكل زنون نرسق ردعوهشلا

 اووي لولا اقلاعيه ناكاذامآو سنهلا فحاصلا ف١ لرجل معاد بارا رب قت دراما لمق يشاحىرج
 [2ناروو ا ناوسن لاول يقي بكت >«نايبلاللا [!

 ' ىمهأم حلا نتج ش وظنمملا ٠لا لمت فحاصملا
 اةلوق (مسر لاجل لو نص قظوفحي ظوفلم

 ةلقن شقلارمدأرحاد دلعساربىازةقيقحتسب ل.
 .تيثم ميو حما نأب ضارتعالا د

 _.] ؟مكيةولاؤعم قرصير لمن ظفلال د شف[ مهو نيتطساوبأ
 1اس ءانهه دلل

 مضر >اررلق ليقو مقاول نيب زخا للامن علوقنلا هلق نوب فحاصلا ىف

 يتاديسلا وم 0 زيا اد 58 و ٍ
 0 ل قماتؤ هيغل 0 وة يوا

 م را 1 ف اعل يديم طعوس سلاش ىو ملدا ضال : لولا نول نكن سابو نلارزيفزحالا اعايهرحا مخ قوتبف للا فيرخت قبر |غلاظفل فيرعت ف نخؤئينن]فلااهذ بكيلمأ
 8 را نعانيمزازتسنا ىلا ضحنارع لزق نرتجو لق ( مرسم نمل علطم نفل )دج رأوا عم نفل كيرلول» .لمرلحم ا كلبا لا لا فيتا ذ تح منال إقلارمصت تره زل )نعل دوجو فنون نزل ل باكلل فيرعت 'فيبرعت انها نه نإ يازين رودلخ ذي مت لاجل املا مر ةانمموبجشم

 د نارا ىلا ايما مالم تل نانا لقتال نم دع زارتحاالا ببي خارب سيل 23 ضعببا منظا
 0 لارأتع (ن ]فلل قراصرهو هش الب نيتي ايعطتا ايطت د.ك هه دال نزاوتلل جزل الضار ا أنرابعا,انيرتا نهانا تسلق م دحلاص ©“
 قاصر لق زج نوكب نإرقلا فيرعت ىنصمل از يقيويل ل تلو نأ ازا بوهشلا هش وقل ضان لا مسد زم تلق مل نوف يا ةرؤضاتلق اق أكأ 3

 | نمو اله مه ثنالبلاقرلف هيف ةهش روكا هزاوتملا نإ هريرقت مرقم لاوس باوج قيقا مرألا ين غلا لزم :«تاسوالاو م "نأ قلتي نا لعمق وتيإل
 .راوتموو تبل ضل زهملل دهملا :روملل مالا حلا لل ىف نأ وعرقت رقم لاوس با ءجازمأ رقت )تلاع از لوق (/سا»,اريكأت هنأب باجل هتحم لئاطال نئازوهوال

 مي ريتش ل ويست ماو عم هل مو ج07 775
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 ليقذ اهازويول [ححاصو هبسرحل للك ةررقل عم ةولصلا قف ةغيبرعل اريغب نإرقلا ةمارقنوج

 0 . ا 5 . وطعم !نالوآإ ملول

 اززجيمولا منو :هشلا دوج ولا ةرحاج ضكيولا ناو نارقلا نما والاد ا
 قالت عا [ضعبل رع سات ةكيا | ركتةرعل واصلا ىف اهدرانكلا

 يموت اورظنلامساوهو ةواإتلاصصقنبال هاربتلرصقب هيت او بم دو
 أيه عملا وظتلإ مسا نإرقلا نإ نحن هنتي رعت نايبرعب هييسضتل نهم

 ”!ةنلالو لقنلاوةباتكلاو لازنال وردتي اركأقفرظنللوسا هتثال
 ىف ةئيسرافلا ةرلرقلل هلا همحر ةفنح ىلإ يوت نموظتوتيا مك ط قف ىنعملل

 هش
 : ةيراجقركنملاناصوألا نال كاذوىل علا ظنا الع قيرقلاعمةالَصلا |

 ازا رطبا لو وص صارو! صارغلاوءاهشااب !نتلبرةعاربلاو ةغالبلا نسح ا عنم نهزل القني ىبرملابلغتشا نا ةالوأ يلع ريال لد عيل جوي عل وظنلا ولات امم ةاجللل ةلاح سلة سادبتو كرر ومان عسير, ةولسلازاوارقت
 م ىقاقرغتسمىللاعت هللا همحرتفينحوا ناكو لاحت هاب هنيبااج
 لزوم ضيكدلا ىف يلع نعلن الا تفعايال ةرهاشلل و يجمتلا

 5 ا ا ا ا ا ا 1
 لكرة غول رهيزج تيلوروسل لب لصفلل تلزناملكن لل رمةياديرسلا نال عارضا هلت

 3 ياا ىلا لال نول ادد ادد طنوس لوا محا وحرلا لربي "ل شب جرطب لزق رخل ءارتنا الو ةروسوزخ فعال ناكولس وهنا اصيل لماع نبا نعزقن امك
 تاكا قروس ةدار رص دلع ةرميتللاةءآرق نم نإرقلا مخ بالف ةيمستللوهوتياو ةبوسرشعديراو ةئام
 ةقلثو ةناميىف ةءاربلا ةروس سس وس لك نهيزحوم علل اشلا مامإل اننعور امل عان حماك انهو ا

 ىف أنام ة لا ةروسز ىتلا لمسلا ريغ ندلتمحلاةرهرش مكب ] صح مم ةروس لص ىف تكول ف يمتع
 0 7 دل اناا تيا ما لي

 نمحرلا هلداوسس صو افلا ملسو مشا رز <ةملس مات رنهعنلا) ارتعدلو هش ىر
 ل6 لس ايع هناا ةريهد) دراي متي بلا رك كل اير مث سحلاربصلا
 ضر داتيولاناو هجرعت مصل للاكو هريضت ق اضم لادا نك محبلا نرلامذنام+رهلو ا تايأ عبس باتكلا
 اريل اذ "خب تاجر د ىفدا نقلا نم مان ةيأاهتكق ءاملعلا فالتنإل هلدامرتفينح ىنارنعأ ةجلقلا|
 !لوق هع ءافنلا ضن اكمل هيتخاو :لوت هلم ىتنا ةهبش هيفا ىدايالاضرف نآقاموميهيشلا تاربا

 |ركتاذ غار وظنلا نع كلا ومجانا يراوح شمر ها نحل ل لاول سأ اباحي
 وق هلل صوصخحل اراب هيترلا ةرتصخحلا طافلالا نعانهه ةرابعوظنلا ناول عار هبررتعم نلقي

 مم اسك

 اجسأو مان لرقلا نسيت اماد رقاق ىلادتلوقل ف الخ خيرا ١

 : سىونفلا يلعر نيققحلاارايتخ اوهومال.الازخخل وركذ هن

 واب اتكلا ويضل فنصملا يك تاي ول ةراملا ةزه تاأ .|ن

 لاعت هلق تلق ن أذ نشل ا شنملا نالطب هو ا ةرلصلازاوجو هلوقد لوالا اشنملا نالطب جول نهرلاناصوالا نال كاذورغياام هلع سيينا
 ل !هنوكى عل دينيلو الرب زيف هناورن عض م ادت لوتهاهتذملظنالامسس نارقلا سوك لعل ديزل امرعأن | ءانلزنالنا
 تا سلعر نقي“ هلعلف هلوق 8 سر + باوصلاب لع !هقداو لكلا ةداراو ءزجباركذ ليسق نم ىزاجم قالطالا نييدلا نينه ىف
 دوموشلعلا توفيرتعاربلاو ممغالبلا ىلا كنه ذ لاقتناب نكلور ضيو !ًغلطم عقلا توزتيف اًميلب ارق هنركل ىل معلا ىف هتءرق معر سي ال ىنرعلا ىلع
 . مهلك_سللةّنك هوفت فيك هتل الجم مانإلا نا وريرقتر نضملخد مذ دا نهزلا ةخ نحل! ناكو هلق ( "نسر :: ةيلصل ]مكن الهربخب نا نللا عومضفلا

 تا نلا ءار و أمىلا لصملا تاننلا منعرهر ىلص )لا لصقملا ةلئسملا ثنو ار هناب ب .

 ًاميرمىإ نبحون هاور ةماعلا ل وة ىلا هّنلا همجر ةفينح- ىلإ عوجر تكرشو هتداراو رص ظل نعطالف ص ”لذالاو ناصتإلا ةيتروهد سرقتو ىلاعت

 فعالا نارلعارن طقف يم ارعةرابعن إرقلا ناره رنقز زير نعت مكلف هكس[ناوتم ”لقنلوقنملا ةفح | صل طروتكملا.ة]زنمارهملقتلار و 2ئنياكم
 تالخلا ليفو ىوارب نومجمو للتفب قي سنزوهن نيتملا اماو نمتتول مف الن 1 ِ َ

 اما داكَجلل ةلضشالو هلو امريغزااو | ملك يس علاريخيو اكن رق هاد ةع نم هتياك مذ ئالخ لقد تيسر افلاريغ قال ةحاصفلا ىف ةييمرعل لا ةيييرقأهالتيشرافلا ىف
 كزقفاروكى ا كرذد هلق هشسزوجام لعن اعنأذ ةيبرعلا نع زجل لاح ىل ماد ز وينال اهف للع تاتا ىاعملل :لتحتو 1و امتملكلا نوكتواًامةعربب هت عكرأقلا ناكاذا
 0 ا لس لقتل ةياتكاو لازالة ماذا المال هلو لئيم لد ياما
 لز ةكنعريرمىلإ نيرحون اورام لعنيبح صل لل وق ىلا جدر ظ ءالامامتإلا ناذ رانتحالا] نهىلا ةجايجإل هن! كيلع به ني الورك للا بوسنم ىا ىكحر نعل
 سال مقل الريع كرولا لعج ماما ذءمعر رغب هلل كلوق هلل فكرا واج نمار ىرتشلايلعو امهلوف ىل هعرجر حضالا راتئ ار لا قر

 هلل نحلم لق ىلع, و حمى ح

 هلوق

 ماللا قب اطمدغالبلا ا ةجالبلا لو
 ثايغلا قد ةليضفلاو ةحاصفل للوالا غب ةعاربلا د
 ناب نمو دوش مق اون ٌعقذ أر د كيظفل فلاب محب
 ظل الط اكن نيو دوش مقاوظفل كيزينركيد فرد

 ت 20
 وصب دكارنأرف تأي راو او سيرك مجيس لرنأ نش ًايزثن
 5 نم ان لصاذالححاو نش او>لصاوت شاي هيفا
 ارامقل | لات هتاذ ا تانلا ىلاالاهلوق هلك

 | باوجلاوس
 نيكوكتا هويرقت لاوس باوجل,نه را مصالا هلق إن
 هرتز ةيطنحلا ءاهقفو باتكلا نم تسيل ةيمسلا نورتلق

 ةلزنام ةيا لب ةروس لكن موزج,ركتول ناو هتم هنو
 سيور هلتمو.ئز ارلاركبوباوكذاءنكرومسلا نيب ل صفلا
 بن عرع رتب خقق ءاجس شلل نكو هثذا ممحر سمح نع
 دررصلا ورخو الدال ل اوقلا نا باوجلارهقت و مناضر

 ضر نقلا نم ان ارومص>لا و اديجفصزاك باتكلا نع
 لاوسلا رقت لاوس باوجضيا | نه 0
 ضكي مف نإ فلا ن موصل لع رمدتلا نرك تبثامل هنا
 تس ايا نم هيا لح اج ن لاعلاو نما فوكس حجي نم
 لسهأظ :هريرفتاعبباجاذ نريفكت بجو نأ يملا
 باوج ضيا! نهزللاءاهتكلازييرلا منا هلت سر
 | نازغاارم ةيمستل !نوك تش أمل هنا يرقتر نقم لخد
 (لكر لالا و ةولصلا فاك انتكدلا زخرلولذ تصل الع
 ةقلامملا قام ءافتكالا ز وي نا يقلا تارا نم هيأ
 ةزوكيامناو هلوق كل نكو يل هاظ كريرقتاه ب اجاف
 0 ررقم لخد مند

 ب

 21نيمهمت هلوق مسار ,«مينتف انلقىنلاطملا
 رمق باتكل في سعت نإ اةريرقنر نقم لخدمتد
 يلملو الا ةزه ارناف اهف متقيقح وخر هبواقباس

 |نيرطعلا مف لثأت لاق نأق هعستفنل نيه لب نقلا
 مه الك اهدازراشل اقف اعيمجتسلك ةدابز
 لانها رك وهرلا أشنم دطقفرظنللوس | هناوهرتم

 تااصوالاه نه ناف هقبرعت ف لقتلا و ةياتكلا

 انهأشنمو طقذ نحمل وس اوعوارظن صن اصخ
 ىف ةيسرافلا ةَُّقلا ةفينح ىلا أمالاز روج هولا
 مرع مرلعمو ىل معلا مظنلا لسع عضل عمةرلصلا
 رد ( < سر نإقلا ةءيق نو ني ةولصلاازاوجل
 ةريظند قمح .درعلا دازه#اذاصوإلا نال كلذد

 عيل يوكن لا نيالا نيزهرقتعار) فنصللا نأ
 نا عترلاربرفتو ايهأشنم ىلع ناينبم امه عما
 نيل رالطب هزلي مف "لطب نالطاب نيئشنملا

 اردلق هتركر

 اسي



 ”٠ أقب ًاسركذ ضرامل ةرلطعلا ىف اًصاخ نحل مترف اهيمجونعملاو ظقللا بناج ىعارب ةولصلا.ىوسأم ىف هنا كلذ لع ليل نلا نا
 ناعم ظن ]ركذ ىلا ظفللاركذ نكي نول فنصعملا نا عربرقتر قم لاوس باوج ضياا نهزتارنلا تلط!امناو .لوت ( ب نإ
 1 نآعمو ل ىغيتنب ام درعشلاثملع امد قاتل اقو رعشسلا كل زحمب ن لصلاو ضيارعشلا قع نلطيوظنلا نالا حش هنوكب
 | ىرنلاظفل لاقيليرلا انعم ىزلا ظفللارك ةرعلد "علا ىف نارلص اح امج راش! باجاذ صا نيبرعت ظفلل اظفلراتخا
 اءارابعلاميظعتو بدالل هيأع زها وحلا سنن ! قف بيترتلا نحلل ني ىزل امظنااركذ لالهب تمر ىا| قيقرلا ىرلا تظفلو أمى
 يهد وسم ل ضرعت كلذ تال ةريغو صاخلل في رعت اذفللاركذ لوقا حراشلا هلرضيرملد صاخلا فيرعت ىف ظفللاركذاماو نإلقلا

 برس جلو :

 بنا جلل ربرقت و أعيمجف ووطن قتس] هب لئاق وعقب طقد قعملل امس ؛نزرلا نوكسيلا فحل زهامإلا كلسم نالع

 0 ماهي هيف

 يلون م سر مدالا ةياعر هيف - .تجلفن إرقل لص اخ نا ثيحنم>ل صاخ
 زلاوعللب داره للحل كثحبم هنا ةريرقت لاوس باول عملا

 عمدا 1 .[ردابكسم هنإ امج تلم عاترمف اصلا ىوسأم قات: لزتلل رحل الع8رقلا عم ىسرفلاب| .يدابحم هالرلعلا تجيتوشلا

 تو 7 - 0 | |و روهشلاو عامجالا نالخيمزليف
 و وللا عمجس. خلاف وظنلا نال بدلا عرظفللا ناكمنوظنل اولطا أو أةيمجج ا
 بنوا ضيإر عش لع رعلا ىف قلظيوظنلا ن لكراو ىرلا وهظنللاو كالا ىف يغرم لرروكرم او دلاب دارميربل 2 : 3 : . 3 اهب و ثدأ
 ينحل نكقو مفنلا مالكا نتلاو طفلا مالكا ةراشل ظنا نارلعن نأ سم لس غد
 انكو توتو فسوياصق نع ةرأبسهنال وظنلاكتدأحوظنلا ةمجتؤم ىذلا ا 0

 ٍ و هيهو لادت هثارما ىلع دورت ثداح كلة لكولثم هقرغد ندعفأ| ريلي نوب حرمها
 هقعمورشا ماوس فرع امنار هل هينسفان نع بزاليريرقومو هدخد| تيد م
 1 نم برشا ماكحا ترمعت[ منا ى هت اميسقت فن مت أسقا ولابد دوتسا داوسلاب لكلا نوكي
 ١ .ل 0, نإ | طيري تيخماقواامو لحم
 تاميضتلا ىنعممم الا ىملاو هىلظنلا تاييسقت هذرعمب دممأ وأ |:ىهزلا دوجولاب لوتوهوراثالا
 5 0 6 1 ةجولاراون | نا لاقي ناالا «وعنم نق
 ماسقا مست ت خو ة”رعتم تاءسغت نه نال ةخاشملاو ام نق صمم قيرل ىنهزلا
 4 1 كنيس فايع م -ركلا

 بزل عيال ميمي ذحملاو ظفلل ىناج م اية فينحرلا مالا ى اوه ةرلضلاوسأم قأساد هلق لس امامالا لاق قفل دوج نع
 نامرياولافذ نيرخ اتم ضعب ماو اركب تكن عن صال و ةيسرافلاب نإرقلا ةءاقجضتالوأ | اماضياو تاراشسالاجرمش قف ىزإرلا
 هضرغن اذ وصال اضل نا طمريغ هدالذ الواامأ هين مضنلا ملول لل ةعللو لون هطاطايتحا | | ىسل الع ماللا نالطا نركب نا
 لاعتساو نعمل ظنلا عيضور اتعاب وظنلا م هعسقت نموهمالل نباطلاوهو ظفلل مرتب قلتم | | سكدلابو| ةقيقح ظففلا لعو ازامع
 لاب لاخي نلف يناذامآو كل ةريغو ىنحل الع ظغللا ل الد ةيفركو هئافخر هعلاردهظو نعل ف ظفدلا| تنازل دالا ىلع مذ ةقيقحرا
 يمض مالكدراطع ا ةيضلا موهلزتشللةهيقؤتلطبدارملا نال عايدانم هنوكل زل طقذ ةضلل وس هنا الداقباس جداشلا| 1 اذولذغ ةقيقح ىلا حن هنن | مالكوعأم'
 اداظغلاا مالكلا هلع ني سرحللو تركسلا ةيذانم للان هندا تاب جماد رق د غص نع ةرابعا | اكسيل ورد ريغرع امداثداح
 , | ةمينقوظنلاةمجرت نوكي ناويهو قبأسلاثلولا نائنألا مهوتلل منداتحما كلو هلق هلس ةيلعرأ |(يظفللراارلات امل ةقيقح ىلاحت هننا
 مظنلا ىازهرش لق هل هيرق ضياوبت ميرقوهو ىنحئئضنلا مالولا ناي ةعصتمجرتلاةزعنذأ | نال عدوي نقىسغتلاو ثداح
 ىل عت هت افص خو لح ىلا بهذ نملاهالخ ان ,ننعوببنقدومالا نه نيزحار لكىاوعو لت هشأ :ةيطويرا دالك ىقملا نع نوكي النا
 ماكح | ةؤجم ىلا اهعجرم ماسق !ىهانهه ةروننلل ماضالا نايلا ءاميا هينزلاريرشلا ماحا لاق هلل | لاقرمزخا وال نارعزلي تلاثلا ىلعو
 مولعلا قردنت لب انههرك نتال رح أ رم|_ق1دملاوريظنللف الاو ىج اههتياغ نا ىجب ابيض اعوجرر ميرتشلا] (ىلادت برنا نع رنمردع نإرقلا نا
 عام تال خرب صاجلاو قتشملاو ىزجيلو ىلكلار ثن وملاوركنملاو ةركسلاو ةفرحملا تم يسرعلا| 1.زدلا تضل ةارا نا قداص نال
 ىف ايساهف مراشلاريغد هيلاو مارحلاو ل الحلا ضمن رفلابدتبأشلا ماكححالاجرشلا ماهح اب دارملا نإإ | نعرتاوت نا عممتهشلاب تيا

 0 ل الالحلا نمل اق ثيم 000
 لولرملا ةؤرعم نا زل هؤرعمب هل هج ناقلل ةعملا ووظنلا ماتا ةفرعم تنرعمرسل هريغدأ | تعرذاذ لتقلاب مهيكحم لوقلا
 الستر شل ا م ع ل نتي نا ضرتغي ىنلا جارعملا
 ٍّض و 0 ا ااا هس ماتالا «زع دف اهتس ندوب نإقلا| انهن ا فتاوملايحاص نعلقنام
 ةلصلاء وسام ىفأمإو لوقت ( | سر بيس يقتلان اف ببسلإ ةدارإ| | مهو ةقيقحىلاعت هننا هلك قملا
 ليلزلاهسنا ريرقت لاوس باوج باولاوس م |رمق ماقال |لوصحلإ لا انيستا: ةطل دب دعص
 ر ارلشتالاو تارابخالاب تاقلحت هلو
 اراسلل للعر لص !ذاوولسوتجل5 لله لوس لعل زدملا ىحد تافصلارثاس ىلابك ةةقولنعربخ ةهييرق ةفص وه واربخمو ءأشنا نوكياهبسجتد
 3 .وغمم برلقلا فو بوتكم فحأصلل ىف ن[قلاربكألا هقذ ىفوظعالا مامالل)اقد ل نف قعمن قاعتم هزموزجلكو ءازجا تاذ تراص
 لاقّرحاو لزنملاو عرقلا مالكا نابذ صن هنعوثرا ىضر هنم ةرعبأمو مالكلا نه ةلزنم كيلع هرب للتونملا ىلعو جرم نسلالا ىلعو
 مق« سر هيشاوحررضمب ىف ملحلارحباق انك مفرح ل1 اليملكتم ىلاعت هلئاو ف رملاو تالالاب_.لتن ندا نمالك ال لكتو ردا
 ٍ يلوا نف ةياتكلا نارين رقم لد مندزتاخ, متنا لو يسد «وطنلا طرتو هضم يتلا كرمي ال نتف
 < |(انا نايب اح فوتوم ماكدخألا:ةرعمرا لصأحامب, ب أجحأ3 طابنتسإلا رط :لئاكرلا نم اهطايتتسا مم عرشلا تح فنسعملا نيي نا
 - صاخلا نآذ انهه لب قت الوزنلب اقتم نركتامماضالا نا ةريرقت نقم لخد مف دولا عينا حما تالاذ (9 سئر ,اهيذ ررشازلذ نعم اورظنلا
 : عيت يجن وكت وللا تاميضتلا اق او تايبضتلا نغانهح ماق الا نان للاريرقتوز أىملاو ةيقيفحا عم نام أحلار

 ؟ |, ردداسءاس::اعريغ د هقيقحلا عم «ريغو صاؤلا ءاتج لذ ةشقاتمالذ خلا ويسقت مانا ضحب مماهنم سحاوريسقن



 ول ف حك ن5 يحتم ار جك بص حج مست يقص ةناكسإم
 ول“ | قالإلقةنيرقب هعمل الع نلاوظنلا هبداراةةيمجةعل ل روظنل الق هلسازه حقو ةركتلاو فلا مهب علا نأ 00 5

 ع مك رم ل هنم انرهقم زعل ناك نأذ نعمل ا ما ارفع لادا
 سَ فال لادا ىمره الا يقر اشم كرت رك لل ىلإ هع طبضل) اليم لمم اهب نخا لا يدلل هلل صنلا ءاضتةارهن القعر | عمشولظنل انته
 ". امصحل اازط نارلع] رت ذهيلاذاضلا نتضوع:دررارصمل للوق ىف نيونتلا نبل اوأميااعسسقن.ةعب ىيالرت هلل تؤم 140 عسا اعمال

 مك (هلووض لا للا ل لاعتسا هلث هك يانا لى هين هلو هش يمزق ضع هج كو هلق
 ُ زي ولو ةغبص فنصلا للون اىلاامياولا يح مدلوق هلله اعخو نحمل اروهظردل «رلا ىف ى !اروهظل هي هلق علل هلا ملا دعوا هتلالد لق هطويغدإ

 2 هانز لمن ناك ناو هلرزرملش تاكو تاكرخلاو نزعل بيرت 27 يل ل تاتو رنالا لق
 اترك رم! دل نال اك )هلكت فوةفيصا تيم لل ضوللا نإ سرب حي يمك

 د ةلرحح اهل اب نازتقإلا طورشب تحض و ايناو ئشل حو ضوم تلا لا 1
 امها ضليت رض ةأيهك يكد !طجرهايبك تناكأ

 1 د تابت

 امن
 ١ تأب لج جول كيةةزعلا دوال

 2 بال ةخيصلاب تبث

 0 ا يس
 و ع 5 تلت تايبسقتلا نا لتممضحبلا يس ءامن|!ن يه نا هينفد ةغصلا نو سب رهفيال

 0 لكؤدلا رطل لاوباو ذات اللا ءءلع هس :
 1 وهد لبق ايف روكزملاو جبرا كل ذو حلا لتهلال موطنا ى ريوس |
 ع 1 0 قايسامكزي سماق اه وويسقت لك َتَعو ٍنايسقت تديرا تاميقتلا 1
 0 25 لق |ظغلاا ندا عيلراريتةلاوهو علا نتدركي ناماٌِّف صلال كلذ 7

 0 د دالي باو لاوس ابهقربدعا نان هن ل > بصبما تلاشلا !اميضتلاوهو هلاتسا بسب اؤإ'
 -ماناك 0 هيلو خيصوظنلا جدق لذالا ل ,الاوهف الإو ىف كاو هتف ءاذخل ورؤهظلا

 ب
 خال ماا اصب اذ نما لتر موجل ولك

 1 0 - 0 شقرطلو لاو ةغيصلا يح موطنلا قرط لدالريسقتلا وع
 1 ان يارا 00 /

 3 هلا وظل نكتب: لك اعومال م 0000 لكَ
 الا ولي ل عضو هنا ثيح نم ىاعضولا ثيح نموظنلاعافاءؤ لالا لت و 3 ١

 5 71 مقال |مقةيشخو هن 5 و

 0 يراد | نفامنإو ةزوبهظو هلا عتسا نجرظنلا مطعق ممرتكا وا نحاو ِ
 هديل 0 00 ١ 0000 ا 3

 2 ع 0
 )ل ةينايح نبك هنا :
 3 ا ما ن1

 0 ا
 نتالي لصتأ» الخ دالويقتسمريغ 0
 1006 ع 2

 1 ِذ و 2 0 م 14

 اتا كما عمل ]لع دتل ال :عموظنلا قارب ئلل نيرة 0 و
 ٍِ ا«داوظلا,ليتسا كال تسلا وع 2 3 فايت بتصرلامسادمقل نا الما 9
 ا 0 اس فيس لانا زالارحأ اريضت ماق!عمويض تماس! مقلب اهضنب ةنيابتمءاتالاك 3

 ماس نضع نا لسالطمس» وق اذ تاي رح نمل املس قب لع [قلصلا مضرب لوتيو يم عرس

 رطل زدت هل داريا ؟ناغالب ضل ةعفاوأ د ىزلوع 1 اوم «دارلا
 لرش ريض ملك ق المضي تيضيصلا لال لا لو أنني ةيوغلا د 19 لإ فس لاتجلملا تلق .اقادعلو ةفيصملرق نو قع يذلا 3

 ا لطفل يطل نيرورخل ىعمرناكاشهل ىلا نام 3 برضلا لا ذوق قو هيف يخيصلاءلال للا ١
 ١ سابك دس مام هازال 130ه مبستارم يتب سحر ضال ا دكه راذاتخلا 2

 نهذ ركنيالا] يل لل خلا 00 ١ يف هل اة
 دارملاو ميحاص ةقرحم ىلا ةيرط م. كلو هجرل جس نصوم يب رط عب شلاح ىف هجرلا ناك رطلا هتان غعلاو مهنا نص ئثليلا
0 

 . 1 يازعلا رةاناو هلو سر هيف لع يصنموهلب فو نحلل ناكلاربخ تسيبلاهك أب باجلؤ هوجرلالع خللا الو فيصل لك 7 هل ىا ةق
 8| نموم كيل لع افلارسسا نماعتلل م عفو |. نماقلتم :رصلا غمز ةخيصلا نحمل مضتم هازعم نال :غللا مدير اهل عن ناكندصملا !ناوريرقتررقملاوسل
 يدصلا مرق نال صاحلب ب[ انانيلاقضو مقيد ةيضيزاك اعبط ةئيهلا لع مرقم ىو ةالل :دلق نم انبهدالل جاد دار رفا لعل صال عافت ول رعف وسمعت ١



 وطتبلز ل« سر ءارسلر ةهيجرحار نآمز قرحاو لبو دعم مقال ر يشل باقيأم صضلااباو دادارهن اكءاهقفلا حاط يضل اسم اتالباةملاةزه نيزحا زك لعولطب قر
 ّ جاروهظ قرط لوق هه راصد ناعم ارك تلو هلق هلت ةريذكلا غحملالكى ا لدلرف كليه اهمزصح يلام: ىهتنااتسبنار جرم ىو نيعوضومراتعاباتنلرسف م
 د قام زهر ةعبرا صملا هدم امل ائلاويستقنلا ماسقا ناذ_لحم بل انه هئافخر لو هلل نيهرم الاد عمال :كل التمر اهلا جبل ف نيل از رهظل وعم ناببلا نلاريشبا

 2 رس اما الت فرط يا ارربخلا ا اي طرا هكاادا كاوح قااماو افخرماض ل خم ارى
 2 | و طغذ ضملاررهظىلا ةراشا هع نآيسلا نفل نا قمل ديهنمل لف حراشلا لاذ دا طتتسا ماقللا نه ءافخملاركذ ن للاقي نا تلارهللا ماملغنلا كل نب نعم ار مه رط ىف حراشلا
 ذك كتاروكنلللوق هك تسمين يلا طفلرك زول هتالاعم يضوتلا بحاص انهرتوامناو اهئلباقت ةفعبرا ةعدراالا «زهأو هلق ىف لخ ا دمدال دإطتسسا ماقللا نهى انتل ركذ
 ا ]م روكي اما ةلرتتلل كل وقت نادل د ليقنك سلا هب داوم رهظي الو كرت شملاب لمحل نأببلا نال هلرتشملا نود ىا اولا نصا خم رملرت هشس معضولاب ىنعل لعملارلا
 ”اج [ ضن ملقا هاظ هدارم ناك نإ هنا ههيضتت لا هأنممدوهظ ناكر اف هلرق هلش نحمل كانل يظنلا كل ذاةوسم ىالةوسم هلت هل عظتناف ىهاللا تعج محسن لعءانب
 2 ذر سيالغ . دكت نا برع رهاظلا وهف نسل ]له /رمتراك ذا ةفيصلا عليس

 0 1 --- حس | ناق.دزشلا هل 1 نب صيصخقلاو لير تل لباةريغق 2 7 ةنلا] امعّتس او التفحمفلا / ]< 3

 27| تاكراوتخاوّمخيص ل د ىزلا كن م افا نموها منانتقيقحلا لوول
 ذل كل نب نآيسلا هوجو ىف نأتلاو سهل ناش نمو نلا ليوأتل !ل كت لوعفم

 ليقي مارا سف ملاوهف مال تل هيلع لوسرلا مز نوونلابق
 ليتل للتيال ناب نوكي سعت وبق مرعون اومن
 ومس ذازهو ريح وتو مئاصلا دوبنلع ةلارلا تاياقفالقعأ
 مالس'لرع وبلا ةاذوب ىلا ماطقنال نوكيق ةنيعلامكك

 ١ ديال جوكسبج 0 اع يب سك جك م[
 - ثا 1 لا ا يل 6 3

 00 1 قروكز لل مظنلا كل نب هتاف تو حلاروهظة رط قاتلا ميستلاوا ضل وراد فدا راق رخل عمدا زهد
 ف اة رصريغو ووش لخنلا نمنحملرهظي فيك ماعلاو ص آخلل عل ضل 0 9 م ْ هكلا.. . 5 ناوهش 240 الا نميىف اغلاو نناثل اسم شل كل او تلاثلا ن و
  محيوارابتعا بسجل وق هلل نيهشوم ءينِرعنفكنم
 هلوق الس ماتالا نيابتف دريقلاريتعاف تثش ناو مرهغملا
 لنج هل لبا قيأم عم مقتل ىنلارهباقلل 2اهلباقن
 ءاذئل توتال (اقالا زه تسيل لحلو ةنتيؤحلو نامزخوأ

 7 م
 مةرايههأه 6 ةوا.وهاه لذ ذا سم ماو وظنلإ مآهق اروكت ناهز

0 

0 

 5| هلتحا نافالو ليوأتل للقيام هانعمرهظ نا هنا كل يضللو صنلاو
 املا يار ىماالمأكواالهس ءافخلظ غلا نمنع غن يكو الو اليوأتلل

 َّك 1
 رة ظتحيرل نآو صنملاوهفالا وره ظلاوهف تغيصلا درجشندمروههظ نك نأذ

 ل . الج ويف ضب نعل ولا هضعب اك ابنقالا نهتم كشلوهت الارض نلوهفزحملا م 0 :

 جاتا معالجات بسجن دمام وسامر 21 نقم عشر ١
 و لفاتن انا كو: ينل زبه كن يمل نلف اهضن لب ةتمالا تيرا كر فر وواحد ب
 | | رخأ ةحيرارمأ ف اروهظل ةجرتال ماسالا نذل ىااهل اد ةديرا ةديرجلا 5هادأ أياد امرا امرا, ما 3

 يل ليلا كك مطل وسب واهس لول قناتنا اها د طا كك مندا ع د ١
 د9 | لمجل ركشلاو تلاه ودعلا ىف دل ازجيفرافخل )ضعي نم واهضعبا وعلا روتر لل ديديعلا الق
 و فخشو هف ةفيصلا ريغ ض حل هرافخ نوكي نا ملذ «انعم خول هنال هيآشتللو ا باوج لاوس

 ضولارال هذرعصت رجل زعجبالو وم ليلا نوكى اذ ممل بلا ناكىأذ نكميرل نا لكشملاوهخ لمن هكأردا نكما نأذ ةغيصل اضن | مر
 26907 رجم

 رلل ناازه لع يركل ءلردشلل م اق !ق هج ارنا ثيحا
 مهاب رعب نازهيرلف كرتشملا ماسق ل ار نيم راكم
 نمرسلالوؤم -2دريصصبلوؤوللقي ناالا فلؤلل رع

 املا
 ىلادلا مسقتلاو | هلوق رار هىهفأذ ناكامرابتعاب
 |ويسقتلا) نه ناوريرغ/ نقم ل خد رف د زم زئاوعلاروهظأ
 قلالوالا ةديرل لوم لاكش الومأق | ةينائ لش

 لانهم الأب دارلل نارتق نل /لص امو ناب در رهظاهد
 ب نوكيريمتلا ريتا هب دارم اب مادخل رضوحىنل روهخنلا

 | مورش ضعنوا نك« عيمجل ل اعجلر ةراشنالوس
 سصاوويضترل قانا نررقت لقم لخ دف دابا تلال او

 او مل بج همس ا وجبل جس بك
 90614 بالي رتجم (ك0017 مور وجو نس خدت صرصم

 رم عض ول رابتعأ: ظفللا مقا نمهنوكن ابا وجلارهقتو

 ريل احس نركناتصالغلاذ يعم سقره لب ةلرتشللا ماسقا

 5 !يوادل لبق يتناك عن شمل طفل ناد فيكرسق مسقلارسق نأذ خلد تغيصلظنلا نمرسق لولا

 ف كل خلا كانا ؤخ جوملا ل رهو ري ىف نا نلمس هلوقب جواشلا ساشا كلل لاو ضيا ءافخملا
 001 1 ا را ل ها وعول

 نات ىلا بقت تفل هل لكل نوف نك قر مسالا الإ لظ نكي رولا ابالوسقلا رع 0
 وجد ىف ىفاشللو لرقي نات ملل ىدالا ناك ازه لعن .جيوا.ةددر م اف خلاب قاعتيأدد هجو

 اهرلكتلا بتاج نم وأ هعمومطتي ال ىا زل ةغيصلا زي لون ( سس
 د ضعب ملدا هضعب اهلك ناقل ره حاشل للوق دع فيركف ةنيأبتم نوكت

 م نسق ءأيلعلانلتخا عل نمد .ةلخ انتم ىرخ ارتي نمو ةن بتم ةق نم أه ! م سل لص اح اههيب نيأتال نا
 هركحىلا) اج هم نع دفا فطومش ينل ]تحاول درهالخلا ىف طرش مسرعو صنلا ف طرشا

 قتل نكووينشقنلا ازهومب ا متلاوهفالا ]جلل وهفرلكتملا باج نماوب
 ظله ارك مطب قاتم كلتا ول الرين رامك لأب ناي ميلا
 كل ةلاعتساقرط ىف كلاذل هبصضنلا ىلوظنلا كا 3لاعتسا هوجو ىف تلاشلإو
 ةملمعتساوا يبغا هلعوضوللا أنعم ىف لمعتتسا هنا نما ركن للوظلا
 ىهنطفتانهه نموزلاماسق نمره نا هلوق هلم كراش لئاوسق ل . م افنصما للتعديل دونلف لق هلا

 نيل سالك لديلب
 لوزن روقلا ىفاسف ىف اخلانعرهطلاو اد سن ضيعلاك نيعتيلب يعصر اعلا كاتريغتيرل ليولتلا دو مهل

 فاجر نوكر متل اردالأ مج ماق|.ةيناغل هلرمشىف طخ: ازهزطو ملت تللامين اثر روهظلا ايه ض أ
 0 دلض) 1 ا مال سان التت تجسيدا فل ك0

 او هظلابقاعتي امن يلعن افخر مما لل رارللررهظرأب
 2و روجر طحاف >طض للاخ درفت ىو ةيناث ىورظنلا كنب وجد

 قريرس دال كا لعال ذل
 ريصتقلا ليوان )محا ممقوسلا ن لع ءانباهنيب نبارت ىيرزحاتلل بهرمدن ءايطلان

 لان طن ال .ن العاني طا رتم امك ١ نيمتملامعزمو

 كاب 097 ك6 به



 عضطومربخ ىف :در لص صم وقف أ نريقنلازرسقلل لال لاجل و فيقول نام ةيانكلا و يرصلاناي عل لارا هنم صل رمل قاننب سيئ قير كالا
 ىف افلا لاعتس نع ةرارعانل) ماع رحالطضا ىف :اجيبرعص نوكيذل ظفلب يذلا نعي متل اوه فلا نع الطصا| ىف ةبانكلاذ ةبانكلاوهف هلوت هب لمات عخيالامك
 و ]يالاوكب لبال تلف نح اوريقت ماع نيب تلا بتل نب ل هذا تلق ناذ لا نامت لد هل الا التح لعد سدزلصو ا همزال ىف أت الاو هل موضرلا
 2, الو هلريزخ سكملا لعرب ريذحلا ىقريتعملاو معو ف اشكمالازكرظنلا مطق عم ريغتو هل عوضوملا ىف لاعتسانيلونالا فر يتعملارآوانهه نفح وهو ىرابتعالا
 دب اسرض نادر نين نايرجلأ هراتتس الاو | حوضولا نيرطب ةروهظ و نجما نايب باب قوظنلا نايرجو لمعت ل لعن وطعمزلا .نابرجو ءلوق هكعاةججلل ىلانلو
 هلل فقاعة نول جو عكا دال ارا ناضل ريم 3ولطع مالم للا ةراشما رهتملا ثوقو هلرق 03 لاذ لعن وطعم وكب العجسو لوقا هش برالإ ى تنم !نكنازجو با
 هعللا ةطيساربى 1 ٌءامتطساوبو هلوف هلل نصتلا ءامتنداب تب انلاو صترلا-لالوب تباشلا نصتنلا ةراشاب سانلاو صنملا ةرانعب تبانلادهر تعم الاجل لوي هلوق
 باقم صنل »ل ىحملا لعل ارلأ ظفللانههضنلا نم يي ا 0 1 ا الا ا ةلإانعيدأب لالا نصنلا لاريول لرلاد صنلا ةراشاب لارلا ون -- >> يصنلا رار: للا > .يصواخفللا كا ل
 ارلتنلاو!ناكىاذ لون تلعراونالا ةركشم نا نكرهاطلا| | نادنإل ةباكلا و برصلا هزاجلا و نفبقحلا زضبارتعير امو كراتتساو اسم ف امكتا

 لقلك لالا نه ىاوهف هلوت كلل نعمللاو سم ا يمص ل2 02 سا -
 ا 1عتسلل ملكوت ز اف هل وضل ربغ ىف وا ة رقم وبف هل [وضولل أنعم ف لمعتسا

 ىاوهت ىلزق هلأ نعل ى انا تاق هلق هلع وعساك وةقيقحلا عم نادمخةيانكلاو يرشلا» ةيانكلاوهقالاو عير تلاوهفس منا ثكلأب اوصقمرركد] هلال نلاهزهد صنلاةراشاةلاكرلا| | .. رو 0 هع. 525007 هسا
 ريع هل رق هلل نعل اع اميلع لق هلي رهفلا نوف ١ ها تف ا ع 520

 مقدر ولو ل مغلى سل لرلا ع ى رتل ىف مناير دولجنلا كل ةلامعتسا هوجو ىف تلاتلامسقلاو ملسالازحنلاةانلوزأجلل
 را ارا لا راجإ سايب أ | ىل اعجاةيأنكلاو ريو صلادلاعتسمال ل ًمجِلرزاهللو ةقيقح )كج ن ايلا بأب هلوق 9 عملا كل ذلعرظنلل قب اطل كول نملا ةنوض ١ 2ص 7 0 2 عسسل تو

 يا ملم مات ارنب مادري ديمي م ناجل ةقيقحلا نم يف ةيانكلاو رضا نم الك عيضوتلا بحل رص ل عج نايرجل لية ررك ملا مانخال كلمتي نحاووسق انه سار ضيكأ يلا ور:ةرقتدلا نم ف ةرانكلاو ب مضلا مايو ض جت
 20 كاملا 7 ب حبل
 يي 0 سهلا ثدؤرطةدرعمف عبارلاميضتل لىادارمل العض وقولا هوجو ةيؤرعم ىف عيارلا)

 ينم ,مةماقلا لوط لقتنيو داجخل ]ا يوط نالذ لاقيإ

 اسمان مامن ] مضارملا.ةروخللا احلا ز ةدملاا الور كلر هلا تافص نم هاظلاؤ ناكناووشو وظن
 مو الل راشيل ردد داو ل مأ ناك اح ىلالذب هتك هت تافص نيرهضلإ) ناك ناووهووظنلا درع
 اسضارم ل وق لف وطعم اهناعمو هلرق هلك كازتشالا| 1 ترجلا ضيارتدبرا قو ظغللا زو د تلاه !)قاز]واذغلا للا هتطسا

 1 ايتو دارك ان او جنا قدا هل د نيب عينا ةعر ]يقلد اطغلا ل عتطساوب
 ِج ايف ا مماسلا نسمح ىاملعم لق نوب ا ورطنلاب ل تسال تمل لهئاضتأبو كابو هتنراشابء صنلا راسب
 0 تناق باوسمأ يوهغم نكاح: ليوظلاب ل وسيول اضع ةاننالو صلا جرب 5+ /لافانلد هلو ( م لأ دا 5 تاي ىلا

 :خ.| ان سا ت ناهز 3 5 01 هلث هلل 3 د 5 ١

 0 هالة عوار شوظنلا وص هيلع فقوت نأ الاو صلاة دوف ةغلا بس هزم
 م هللا كلذ هان نس ات نات ارب رقتوز ْ د 5 2 . ١

 ا ا تر او .ءاشدا نسا لع ةسالا تالاكتسجلا نمو هف يلع ىقوييول آو صنلا ءاضقا

ى 2 متلرسم ا >وسق ماشالا نع ةقرعمل رعبو لاه هللا
 حش ماالا عتؤرعمعب

 ع اير دمر تاز لمدد احح ىب لارج ]ترم رت زا كايبشتلا نعل ماعلا وشل
 1 11 12 | ترمستاموا حاره كورتسم يصمد ب هان ف 3 ,ظعلا داع تاراتتعالاد . هع كاد ا 2 2 9

 ع
8 
5 
5 
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 04010 ديس ابكر سمس لفلان اوضد ماشا 5 :قانتنننأوو ا بتضاومتورعم ضيامأقا | نايا نعمر ري رتوركزت كرتشملاو لرؤملا ف نيس (ئتشصئلا اخذ ناوهو ماجا 5زه قاقتتنا نخل وو هع ضاومةف رحم ضيا ماسق
 ع, لاومسللزخأ باوجا نه غضون ابحاص لعج هلق هيلع سقو لومتلاوهو يمحل! م قتشم ماعلا ا ور ضتالإ وه خرصوصخلا نم
 0-1 اضالا نا هلض احر قبس اهف مزقملا : ام ا
 ا تمم مضواذغل حال طملا ل صاخل ن اهو ّيحاطصالاتاموهغملاهنأخُم

 لاو ومهل نامه بهذ ةيانكلاو آس لل ا ببي تخت تت
 الا عيدكن كلذ لع 2 را الج هفنلو ةياكد اير ملال ذوي دال تالا ايلا ل الهنا تال

 هع انا باول ىف ليقن جنرشعلا عل لوتني» لإ معلا اه اظلاوه |م.ىعمرم ضرفلالامن مكون هلاق هلس ةقالحبى اهل عوضومل ا يغ ىفدادلرق 0لرخلأ
 انقن ماستالا الب الابماناو م اشالا اهي نيرشعلا| ايست ذزاجل لياقم ةيانكلا نا نمنايبل لب ابرا لاق امكال ز اجطلوتفيةحكاربؤحاو لك ف ناري ةيانكلار

 س1 د قتيلا اهذلا [ءارظلا هات نايبازه نإ ووين قم لخ د مفدأ 1 لوو س
 ١نمهر نعملاو اخؤللا ىلا عجن اغص ظاحل ودفن نوكي نوب يوعملاو نزلا لى اوظنلا ماسقا نار انه نا ريش نفم لخد مقد نع ناك ناروهد هلون ( 3(“
 كلل رك رجلا تاو نيالا و قتلا نأ هلضاحاع باتمأو تلاد 5 يسب ها بجلال هي نزولا دن طفلا ره حري بقتل
 الارلا . ثهفمو ىنعم تبانلا نالآهك لالا نيرااذا اره ظفلل ل) كلو ؤب تملا ةطساوبو اه تئام صنلاءارضتض و ضنلا :) لد نصنلا ةرأشا نما ةرابعب سراا ذل ان

 نود وحلب تيتي منا مكحلا ذا ظفنلاو مظملا رود تانلأي والو غم لإ اوعامن ل نتتسملا ظن نا ىدملا ةطساوب ظفللل فص هنركدجوأماو «مهذأذ ظفل هيلعا :
 + مف أو ضيا اففلل حفص وه :برعلا هني اخؤللا نم موهفم خعللا ناالا نيكرشملا اولتكا لا عت هلوقب تبأنلا ىعملاب تيشي.الثم نيك مسشمل للتت ةحابا نآذ ظفللا

 . انرهنر انه دلرلا ه مرتكملاب ليق هر الا ىلا نهزلا نم لقتس ا ناخرلا كرد اذانرانلا عم ناخيرل ارث للا زثالا نمنعزل لل اقنن اوه للرتسالا هلق
 لع رمال نيس ناف ل هالا ناك نان كامل اووعنرل لاو .ُناَمأب ه١ همضنب هب كالا ن وكب نااما رملا تابتاىف هب ثا ىظنلا نإ هتصالخ ل ملال هلو
 أ نا نءجراشل الاقام زالخ فض حرظنلا ررقتلا'ةهر] !ةوررمصحل يرغتلا زهد ءاضف اذالا» -] كرف ةغل هيلا ىتوا نان ىناثلا ناك ناد ةراشاف الاد ةرآبعن

 انس ةؤدوا ىلا ءاعس لعام لم صاخا فر عشر الاياب ةؤوصحلاهجد لذة سا حريضت هل اح سم غل فص تطساوو ع فس

 ا

 يم اس ميسم عي



 ول ل كة فرعل وبقت | نه ناذ دعم ةيذإلا ف اضلوبسقت لب هلوق لعامة رف اقال
 انح للجتل ىا!لهلوملرق ه2 نإرقلا ماهقاَويقَحاى ا لااا لسد هه ومد رنلوح اقم سر اعالعصالا

 زا دارمل تمل فم اٌءوضو عري هنأف نياعلارص أخ جوف 0 ا
 ا دوس ارح تامر لذاك تالا نا تخير ات
 هلل ةووضومدا تاك لمح ظافلا لح لق 0لس همه الامن

 ص نات لصد انعم هدا ا هطرازالاو ايلا نعل وهل
 .ةةرعم

 طم نأؤىنعلللق 0
 ما اعل هما رنج لوي ا ناوصاارشل ةلزنمي لق

 دل [نجمهنركنا نمرث !لاريسمّقأ

 سريال ودان اوما اقالخ ضال 0 ل 0 اورزحألا زحل عد لذخالا هين سيد فاشل كال
 يصل ل ةوطآرص لاذ ضقوتلل لبجاوأهياو نظاهيلوىطقأهتل نا 000 طاع ال اسم

 2 ”نيرشعل | مادقالا نط تيرضا أَ فقوتل بجو هبا شتلة لوخد نقتل واطيضلاو دإطالا نايبللوق هل
 و سيل صال ييقتلا انهو عسخ تاميضقنلاو نينا ماسالا ارد كا 0

 ءرتيشعل لع قرم رقلا ماقال سة لقلت را
0 0 

 لاقل الا طضارلل نهلوكزغ نسم خا ى كاس بانكل دافي
 ةوالص |مضاومل ركزو لو طقف ماوتلا هذا هلك الآ وماضالا تلك 2 نع

 .لكلوقفدلن الالع مقولعم نعل عضو ظفل لكق ص اختل هلل ةذ ماننال لليصأقت 01000 بزقلا خرم امان اريستقتاازع موو عشنا كيوان دراقز ا تلاحم 0
 .(38 مهلا خيو علس ضو لوقت لصفاء لك سجل هل ):نئظفل تام ًّ | ييستفلا نه نا ثيح م ءاستل لع ل

 داود مريخ كرتشلا نمزج مام انسم ناك نال ةلكرضن ال ير حلا نم وسلك عمو ةقيقملا
 جامد د| نال العدول نم يزكو هنم دش مزعرل كربلا داعما سم ير هز ةنسسا
 0 طم ا
 تسيل ماقالا زطن ل هاظلا نال هل ضال للع يرجو خلا رودانههظفلل كذ ا اس
 اسيا 5 داما علا[ ملكرعسمتف رجل بباتكلاب ةصتخا ل 0
 او سماك ا ويضتلل ماسالا ؟زهنإيب سفن هبت ةاخللا ق هنآف ظفلل انفال كالا د ولولا ممج] الا قظنلا نال بدجالل م ربيترتلا» فاعلا

 ركازال هل طربا هل رو اردسا قطيع نكت واكد منازل لانا شخ: ا

 نااناو هد لوظفلب لص اوه وطب ضلاودإ ظل نايل نههرصقلا نكلد تسلا للشاعر هلع
 0 ا رقداصا> نركب نترمر زاد 1
 نال ص | ذل يت نيرعل ل صو صخو ا عونل ار صوصخو ارشج | رصوصخ نوكيا عض عضوا ال كاهتم جاب بيجاما دك
 ا ا للا عضوا عطول | عضو ن وكي نا نما
 تمعتالا) نهج وزأمنم هت داراو ديف لاتسنادخايرعامبع لطرلل ءأياولكتملا ييصتراتعاي را دس كيلر هلرفش هيفرلكتلا مضودوجرل لخديف

 د 1ص ناخد لما .ناغانم ضرما فأكد ماعرط تا ار اصاح ذل يدا حا كاي
 فيرعت نعدراهللو :ةيقحلا جورخاو مجرححالف مضول لأي ناقلعتم مومجلاورم 3 ةرمجلاورصو صخملو مضرلالصأ,ال لاعتساالاب ناقلاتمزأ لو ةقيقحلا ناهز
 | قو بملا غريثك جداخلل ىف ةدوججولاقناقحم 3 لصفلاو سنجبلا قالطا نال ةلزنمب ةملكدازامسا!رل نجلا لنج ظفل لك هلرق ( 1!لعر «ماعلاو صاخما
 هرد|تللو|ذأم ةقيقعل قه سنبل نإولعن الفرا بتعالا لعق بم تايرارتعالا ىف سجل هت نافر وان ليلق ةيراتعالا تامرهغملا
 2 5 نأف ظوظنم لذا نال هيفدل فنا 7 لاجسف د ]فلا نعرطنلا فمما سحاويىنعمظفللا لواتي مهي نيرا ماد لضنالا ىلعملوق 1"ىلعنر «,قيقح
 ات فنصلل نإ هريسقتر رقم لخسدعف دا نهظفللا ا (سنر سد]رف او ذال ءازتج اذ ةئلشلا مص نال لثلارتملك !نهطسع درب
 لع لص املكى اونا دإرطلالا هل ق ( ل١ سر مرهاظ هلص احاعب ب اجسأ و ب دحلا ءوس انضللاركد قر ظفل لكلا ان همر تملا روظنللوساوه
 ع ”٠ در نحل هيلع قرص ندا

0 



 00 ملك اركي ناورلوق 0لس للاَض اخ انج نوكي نأب لوقي نا باوصلا أنس نوكينابملرتهل مضر نموه ر يمض مجوز اميل كنا هلق همل
 أ نيعلا صوصخع ص |خ/لريسضت /لرمضعتلاى | هلرق كن شوروهيبتايتلإَو حملا حم اصاخا ون نوكي ىا ةربتول هزه للعدل وق هللا

 ًّظ
 0 هيلع سقو ىننملاب طمترم لا بهذا لو هك نيعل ل صوصخخ صاغ لى انهو هلوق هسلس

 هلو ١] ءاميإهيف يبت هن وكوه هلوق هلت نآسنالاك عين برذ 1 5 لا + ترص دوصقم نال شضارخ ال توون
 هلق هل م ل ةينانأرما تناك امو لاجل

 نونجلا] ذكو شحاذلا توافتنلاب مالا ىف نإتواقتم سحلادرحلا ناذ لصأت هيف سوخلا ىف ءاوس هل 0 كك كل ةريغو
 مثاكل مضوي نآب عاض الا ”رعتالامل وق هلكت ليم اتاقلطمال ةربتعم هيله هل نموىل ةيسنلاب انمالكن
 ع 0 ضادخلا 00 1 حس راهقفلا يب لوارتملا رهو نان ب هلو هلع

 0 ١ صاؤل [رمصؤ مهفي ىّرل [صوصخم او[ هضيبرعت

 15 0 علوا تدتملعق لسا, نكّناو نعم اسسباّطانم فينك
 اي معاتدمال ”“تلنالا زغوأ| 0 مح

 م 0 لاو صال | رصنح ع جريعل صنعت ئازيعل 2 لصوصخوا تول ةذهع
 0 0-5 ته ركنا فحل نو تضارب نيفانع نيكل تلق عك ع ةابج من ١ >أرتعتلا 5 1 00

 قتاقحن ارضها سيلا مدار يفملا
 | نيتطلارنعو ونار قاقحلا نضر رعجلا نين ونحب امنارمهن نييقطتلا لو

 نادل رز ”لجرو نآضاكهلوقب ارتد قل لن مالارتهظي اركراهقفل لن
0 
 ل ةح وعلا دعا نهانههدارملاو

 ا ا ةريرمرلوابةأ ةقيغتسم ركل نمر لاو غليل م ا 0 صاصقلاه درعا اها سوء اوبن منكم جدلا حقلخ ننغلاو ةأماد مت درت للا ا | هن ناذ ضارغالاب يذل نيكل لوقم هناف سئ صا دين 5 ع "لتحل مل ةنيرقلا رهط ن نب زاوحلا

 0 د ربا 2 زنا لكس اور تمعبتت مال تورت ننزل لدرا يلة 1 ممول يصيح
 مي يوت ودوار الم روم ”ينلرص صنحلا] اتينا بتزتلا | أو اديفرمصقلا] اتيرا كد
 5 0 شلل هلا يزال خيام نديزؤولا يزال ويدل تحا مطقي تيت

 0-1 هسضنبأن يب هنوكلريضتلا ناب ص اخ ل هقجل ىا ديلا اتاري ملط 0 لا 1 211 يوك يصور ليز طلاب كه يضل ما ١ 0 الارق هل تلت اتي يسمى عن كل كورغ لل صاحي ضياء
 ١ ذأ | هاتفي زتلاو ربنا نأ ماوويفت لمجال ربانيشمح لمجال بقموي :
 ا |نوكيف لد 3 خا ليزي تلا ناب ناو يعطقلا ىفايال مناصأخلا

 راقية بب) ضيم اصأ ع ١ن دلو للا مف عني نيون اهلل 0ونناة ار ريس ن اصول الحلق
 . 5 0 نمل 1 ب فم ذرا,ن عزل صومجتلاو ا الو سر نأ لاوس

 لق راضالامزل زنا طيز خلوه العافلا مساك يما طعس علام صخري لوالاظمرستلا
 © نردحتخ صقل انانمضر وكرم كا نلبس ركزيمل نادوهنصوسصتما] جل يضلا ىارخرلا رقت لترك ن يدل صوم لكلا
 '؟ جب دك ةلررغ "نهرا نعت نجلا نك "ار وصتنلالاصاخ سنجل ركنا ةربرفت مرقهلخ د مف دياره اعضح نوكي تأمل 112
 <“ موال ءاض والا ةرعتب الاملوف 1[ سر ٠ ا ذريغوملوتم ةدرلل نمذجرلا عانتساشإ تسلا شر فتسملو م سص 0 8 وارد اسااالاوسرا: كولا, تنصل اجاكس كك ساعد ادةيتيعام داتا

 50 تلال اع احا .كيجوبىث تو كر تس مود نيقيد مطق زل طق هلرقد«ل هر ءاصا الا كزتش ميسي
 2 6 اهيا حمرباو ليل دزاىتانا نشا هل 2 لاهتحا صب ئش ل وق ةعصر كب دون ا عتسم رادع لرد نعم مبا ىشأن ريغ نو ليل دامت ان وأ



 سون كج اج سب مد نيون عي وج نم بجسد وك و مك حدس مسا[ لح ك1 تس 1 بعت رجح ع
 نك دليل 1 رس (١ يقل وز ةط خم فاضنا ص ا زجل طيس 33 الز سلال لاما ناز) لابنه زق لعزل زيساع
 5 ل الص لوز يتصل و عارم ا ل هك تاو هل
 هير ديرلا» 0 ا تع ب امهتوفب ةولمتلا توفي نيتكر اسيل نيت ميم !نيبدساحلاو عوكرلا سبتة موقلاو يبست
 1 دودالانع يناثلا رجلا هيل صغني امال سيل نيت حلا نيب ضرفلاو مزقلا مغ خو مهن لع يملا عضو دوعسلا قوم انغلالا قلعتم
 ل ياو فس ناب سيدنا رج بوا يدل لاونج لذ ادرج لان ذامت |رعصالا ناةيارههلاوف حضراالا نع
 ا ف واسوا ؟رتسلجلاو ةموقلار ضرف دوجسلاو عوكرلا ل يرعتما
 0 وسر لق يلع تول هاجر صف يجمل ةيحلان سلا جولس الت للصدتا
 يه نسب قلازا لاغلاق ذ لصتترل كنأت لصف مجارهؤلسلا 3 0 د

 ١ تامأرق آونإ ةلقلا ليقتس اوثروضولا خسف

 م م 0 اس نضوج انا ودك نام
 بظوأ ناكايمطت م لكك ءلتكيربضتلا نابونيزريز قءاج لقيامه كغ 00

 2 2 نهم نالل ىرتسشن
 ت1 1 ذ ا هرقل مررضرفر جلا ا

 | ملف اوامتا دلضلا قت مو دعر| 7 الوسرن اذ نانكر

 انديباهف فلتتغ تاويرفت ف عزمت ضرفل بس قعد وعلاو وييكرلارمأب لي سنا( 0
 رد اهل ةيلصلا روح قوت مرعي ن ةدايزروكزما

 نايبل ]تيك أنما ناواذا تت صا خم اوكحنمركو اء دع ئفاشلا نيبو
 5 و .ديبلاو كلا تين طلاوهدراكرد) اري صتناكلز جيه سننإاني هنوكل

 مرالتلاديلع هلوتوهدىزمرتلاددذادوبا ةدا,لا؟ ره
 تصقتل يش نم تصقتمازراو كتلص تّحرقن كلذ تلعن
 م ةلطايلاةرلصرملتلاو ةولصل الع اهلعسف كبالص نم

 زوج 00 ا 0

 نفسه هات شينسر» ظلك تطسا 210 0 اصاله ديه هد مكاسب 0
 فاسو لفضل دبح ورد افا او اق ناكرشلا ليست رمد صقن ناورتمأت قرلص تيلص ف لامكل اع

 اهم ظفل لعل ريامكلي ستل الص ءاقي عم ناصقنلا نمائش
 وسيتم اودتدل ني! وقوخو نلت هلآق كيف لصترلا |ليددعتلا هاصقن قب كتالصو"تمقن تن تصقن
 تخيلو ضرال الع هيجبا مضوو هرج ورا لرقم اوه عوكرلا نال يطرق اسال
 ٌ صه اجد ةددد لانش 0 رافال مدع كلا 0 00 ا نرحل نيب زجسلاو مدكرلا ينب لصفللانعرش
 ا هلال جدن 3 انك لب اقميؤ ى ارا نم نابركفلا
 ةررطلابناج سمى للوقن غو هلرق هكيولس جنت للص
 لرصنلانأيبثيبرحلانكيولاذاىانوكيالف لرق ه2

 مط جلا ضنر .وكي باتكلاب تبث ام تنسلاوب اعلا نملك ةلزنم عا ءارين عيش

 ىتينْلاو يمتلاو بيترنلاو اولا عمت لطبو ىنظتالابجلو نوكيدنسلابست امون

 نا ناكاذ لوز رهتلف هلق لعفطعو ةيلع نادر انهو ضوّلايأ ا نمر اس ا
 متلو ضروشن انا مطور |مكدينلا بيتزا وشو لا مازن امك دانا ل

0 

2 00 
0 
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 1 ع همها دايمن كارز لا لد 0
 ابونا هود اول غاءافوشد موضي رهاوظلاص| طش 1 ., ن0 لمجال

 4 اتم ائرإتتم» 5+ وهو ء مالملا "ةبتمة وسلا ةزه تسيلو ةخل خس وهفءوضرلاريغدعأ 1
 م .و# إ ب معي يضوا ف ضو ادلب لجل رار جلا عنلا هلا ل ناي تيرا انه عرشلاف
 ٍ نوع| ةلحلانعر لا فن ناطمرمنلاننملسولو حاولا وجع
 .( | هما تم ديوح هر سوح سلا

 ذأ م ا سا
 لت صاخلا مج ىلع ىمايلعملرت هشربرتف ةرئاحيررهشملا
 هع ويلا توم ةدس هالات ضودضلا طا قرعو هلو هلزر ضو ل ةلعليزوجوخ ليعمل
 | 5 رجدارابغ اذا لصل للاوتمتاذاونما يزل امك اي هتمالق
 0 ااركلج اور كس ةرباوعسماو نف ارم لوكس نيا

 علطوراكن كى اب سكب لو تايفلا قوالولاىاوهد هليقأ ٠
 'مرنس وامتججالااعزت للي جلالك ينال طايل ملون ملل يضل لرق هل اره ] !رتعارعم مر فواتح

 و ف ةيمدتلا نإلق هل كمر بوجول يلد زلازعراعنالا عم الل يع تيططارم عن يارا ةنسل/]لدترظاولل
 خ هر لادا“ زجل كميرحلالواتمواأيسأن:ناكناو موضرل اولهم أع مست را ةودنعربتاورلا هلو نمحا مارالا الا
 ا ع 00 0 0

 هرعرقلا خف رسم وهأبك ةفيعض ىور رق ثيسحلا نه نان الر ااما هباوجو ةروره ىلإ نعدؤا دان محا
 ا اسأل اس ميداس ارا جل نا هوت ٌقيجكانساملا

 02 لل ايقتلاوةعاطل ارصت ءالطصاإلا نوهنللو لَ هلك هللباتكف ةروكنلل ننلا ناهرك/ تالق هل ءوضولا مضومالار هيو هثلاوس !رنيولدًاضو
 يصد قرط: كل لصاإ الد معتاد قرالا ازد فزع لونا نعضرت كيرلا نهد بيتل تكد القال ,ةل لعل
 ا دال ٠ فكل اب معصقهغارق ركن ف مثوضو ىف هسأ ار + ئنوالسلاو ةرلصل الع هنا نسف دادوباىورو كلك ةمالحل لات تنس بيتزا

 0 شكت عل كغ ةندطعدكت هدب



 ابا لف يورو باوصلاليق رب ارك تبطخ فمع نينا مال[ بقر. لوالد سصلا ف لوبقلاب عمإلا نقلت لقد ضيكثي سل )وص ماس ريو فيرشلا
 ل ك0 باقم يفرط را نا نا د آكل 306 حسللو ل خلاوهو ولا تشامخيل وق 02 ح رز اسأب نفسا
 ليلا بجاول تريكو عطقل ليل سلاب فلا توبشل بجارلا كتم نددو اك ؤرفلا كس ناف داقتحالا قتال حا لمحلا نتف لوق كسرات بجلرلا
 امها نب بهذ ل كل زك دول يلبى وعدا نهر ةوصخص وف ةدابن هرضولاو د صقلا تادالابلاقيلبال جاوا اوعو لوف لش للا
 لوفي نا لئاقل هنا ىلع نسما رتجير دىلاز ىطلا ةرثاكم قلردخ :قسفلل سيل ءمستلا تب سح ةاور ىف فعضلا نا لاق ثيحعوضإ ةرلا ىلرتيمسلا برجو ىلا

 ضيكومف عامجتلاب ءوضولا ةيجاوال نا نصوح اشلالاتام جرا دوت صامت وصولا 3 ناعفلا تباملد لصعلا كتف شفاك بجارلانا
 31 0 0 00 ارامل ناد

 1 3 0 ا لسا ضل صا خلو لا علل وضوأ قانما ان لوقن نحنو ةينلا نو دبوعي كب ا سس المسال هيه دسا لحب

 0 كح ١ ساه اساسا ل 0 011 د 1 دمع امام
 1 هر 00

 ية ل قباقر يللي ابوجدارعانلزتفةويصقلا دابا قيلالؤط العلالي 1
 < سيلان تدل )المار دول ادا .قابطلا ناز تيا ذاوط نك قة فادل ند ٌنييِيبويأوم ا 0 0 الوسع ساو داع ًْ ا لعشلا:يرغتو لولا لق لعذطع توصل: ةرابطلاو موضولا ىرايشال نه

 5 هلم ب يلد اا اصر فا هعااشا كلا نر وهو عمم صاف اوطلا 0 ا
 ع 52 ئقني حور وكينيا رساولبخيز 'ياو دوا وكلب فنإا موكل

 لذا ناول يجن لل تحاولرفلةفصأ عي
 مدل قلا ني اوطوه نهر تيبلاب فوطن كم لخدا
 اينجرفاطولو 2 5صيلعذ ا سحر اطول ةنسوه
 و وطن قاوط لك ىف |نكو ةاش جذوهو مدريلحت

 000 اووريغ تؤ صلب ةاراناو ري در ا

 صولا يلو راهظلاب ليوان: قافنالاي زم وروهشل خلاب تب للتو
 سعب تقر لراورجتلاوايارسق ف ةرايزلا با

 ارو تتار عدلا لول نا لوقن غو ايلايلامعالا مص اهنا انعم نان تذل, لامتالا نامل لعل قلو 0 !
 رثحت | ناك" كرلا ف صقنلا لخسدارشالا ةاش يلعن لا لافف ةراتلاو ار اللب د اورج هام ديار رضحب نا صقر ناي سشلا كلور ثيرصت زم

 يانج اظلغل دن نيريلعف ابنجبف اطولد لوالا ن اولسو يلع هربا لل سوتلاوهرمايرلو ىزنامىرمالاشا اد تاينلاب لامعال نا ول بر ءيلع ها
 او ابابحتسس ا ثسحلا ىف ةداعالابرمؤي نا جدصالاو يل لاو تطويف ناولمت نبع ضو تقولا كل 3 تناك ةرجهلا ناعم جهلا ني بخ
 ا يانهلا قا اباهعل ةبانعلا ف 2 ونضيف و وضو ا ضوتولف تاينلاب لامختالا باوث امنا يبرم ا نصل

 را ا كن اف تاداسلا ثيرح اذ لامعتلا.دارملا ناولع اون ةراصللا>اتغ
 0 لاشاد| | و زغااسا:كسالرعدل مهلا نب الا 1 نكحائكتلاو قال

 ثيرحأ ا كالذع منمر ل يلق نا لس نب 1 ا اودلاسال ا ]سغلاب وم لات هنو يبواجحلا هلع
 0 رشم باكاتالاو ا ا 2 00 0

 ارتبينا (نا 1 3 نيسلاهب مر به شمر بذج لامعالا امنا كبي رح نا كيلع به نيال داحالار و
ِّ - 2 0 0 

 رابمخالابف اضرف نوك لوقلا ىلع دوس كارا نعول نتمالا نييعت دف اوطلا ىف ةرحلا ترمث املو ىراقلاءلعا لاق غيل علف ىلو#
 ّ و راب نادال لجاب لوح روس رجل تاتا ر ال اسي لعلي 3 دعنا باكل شقدارل زاد ةررهش
 2 اوضلالوعلواتلاز 1 ف | نكد ىعو .لوق حلل ريبزت ةيوركم مثكل ل اربغ نيم ء| سبا نامت اتباصع' ضبا قجطرشب سيل درسالار لان
 1 0 ا «نمربزعلا خو ياورلا هده لقن هلع لمهف روهشملا ىلع بانك لع رز دوعر عراشلا ديب جرت

 لس كرنب لوظنالانا باوهلاررفت دز عيال وهو ثي نمل ا ةنسلا كرت 0 اوس باوج زيبا سلوق ( «سم)
 ةنسلاب لمحلا نياف ضيابوجولا ”رااوك ب توطغتال ةيفنحلااه وكلا كللذ لعدروملا درز اون هنثا ب تك جرد ميطعنال نكلتبترم لعرب لعن 2

 يسال لش يبدل وانا جدو فراعوصر ل بجراح زد نك جار ناك ناو نسل ناس الع باج
 3 اعيدسمراك نسلاب ءايشالا ونه ترث ناىلا ةراشا نا وكي نا غيني حراشل ]وق دورت ثي لحلول لذ ينسلا ىلا بولا نة يفضح تلزوش مف
 "اج |ةينلا اتش عضة ولصلل طر شره لب ةدوصّقم ضخم يد ارو ءوضرلانكبولامل ىنعب جلا ةؤصقملا تادبحلابالا سلرت (ىرش :منعرعنمضراملا نكل برجولل
 : ةأنعمف ءوضولا قف بيتريااو ةينلاب جوي انلق ن أد مي الا ةولصتلاز زوكيال نأب ةولصلا ل جالا بحلر لب كر ات وثأب ناب ءوضولا ق ,نيعل ابجاو امن وك سيل يف بيترتللو

 0 ا

 1 اج ج ع
 نلطمين فاوطلا ناذ

 66ش



 21000221 ا ا
 7 ابو ءرهنملاؤقلسام بسانيل زل الطف عطق صرصخملا ل وانتب ص اخلل ناك اذ! !لوشي ناىلو الاف نراك اذا - الو ل ص نا وكحع تل يلع لق

 ا احلل تاقلطملا عل تاقلطلاو لت 0س .يلا فاضلل نير ضوتليوأتلافنصلل لوك ماللاو فلالاناىلا لميا ءو ىلا ليواتملو لسير برت قال يقتلا
 0 ل ةرسالفاهبلوخرلا يلا مأوهووق دذلث ةرمءهلءور ثلث نه ضفنابرمالا عم ةسربخل نهد نرظتني ىا|نصيرتي تالماحلاريغلا مارق “لا تاوذ
 1ذ1!للاق رعت هذا نا_ىيطوت زال عت ل وفل سلوق هلم ل كرتشم مله لمحل حضر مت سف دلم الل و رهش )إب مت ضف رةسيأإللو ةريمنصلا
 ا بص اا عامجتالابر هلا نجلا عربول قالطلا و نر تقر ىف نيمو قلطن سا تف ولا مثاللاو نيهت ملا
 اهقلط اذا بهن ليفو مص الا ةعجرلا بوجي و املع لاق نلور-وجلابيلسو يلع هلدإ ضرما ذ ضيع لام ىفمتأرم!نلط يم مخ نينا نبع
 0 كلل دلوقت 0 لثمن ثاوا ةجبرا :فلش دارعناب ناصقنلا ورق دايزلا لتتيال لأ كر هطلاوه 8 صلا تقو ناولعف يصعملاهذ»
 لري ة علا ن نا تلق ناف زم اًضعبو نير نوكي ىلرق 08 نالطلا يف
 ْ رهطلا ضعبفرهطلا اذغل يلع نلطيام ىندارهطلا ناف
 غيضسف هلإنك ناكول و ضيكرهطب نير هطلارخسب نا

 نس ججزب مزتلااهل لحي ثلانلا نرضععب ىضما ذارنإ 2 هال سفنب يب ص اغلا ناك ذاق قموبريتو وفلفل

 نكن كو2 كولا نلؤ فر اهجؤب. هقلاق لص د ابلا ميسم در لو تشن
 ياهوو انا زان ضيا يش زعجرب اش ولت لق نام ا
 لاا نو يتوفر دار يوي لأ ريا الم لال لا باصلا
 قاتلة تلبي ب1132 تربط 312 تل اجر ير ب سر
 ابق ذره الارهخيول قالطلاو نانصقنلاو ةدايزارغعيتل اخس: 3 يوي ان رطن مرصع طال

 شالوا اعلا نطلاذ ا ب متو ءاونهالره هاي ةرعلا تاكورهطلاف ذا وس لا
 همه امض زال ةيلاثلا نما ضعبو نيت نركب فشلا بز موه اكتمل أ تمت صفت ل يرو لسنا نقل هلم

 ليرة ل كرد ضسيواش نقل نها كنزا عبسي نفسو 0 :
 وليل, وطلا ىف قاللملاو رضي وه رمل تاكا ذم ةثلثومجىزل صا خلا بحجوم 0

 انه نإ ليقرقو قالطلا يف عق ثونلرهطلا هغوعب ٌضيحشل حت لب نيرو نحر ا :

 مممج نائل لق ةظحتلم ن ودب هورق ظل نمطبتتسي نان كمي فاشل ل مازلال رول تام سلارامسالز م ىد
 االودا
 ت7 لتلقى اكشمنلا نودأسبةرثوركذب نازوجيعمجلا نالسأف انه لن ف لقا 0

 نشف قلعت رأوا ماللوم ىف ضان ملائم ْ م سوو رس 7 64
 كلذو نيرعءاصحا نكمي غيب نهوقلط 1 نهترعل جال هانعمن هيت 1

 بفنالب ضيح شلش نتف لما ريغأجن | يولع منال يف لتوالربط ىف نركينأب 0
 اخييغر ازيا عضوب لعن لما اهنا بول نال هيف كتورهط ىفاوقلظتال ضيحملا تن

 ارهطلالوأننعربتيول ضيحلا ذه نال ضيحلا قفاوقطتالا نككض يحلب ضن |(
 0 ل

 وايلي لق هلل ما طع فوطحعزم احربغ وا
 ةذخلا نا عين (شل اة اناهنم رتل هلل «سب

 ضيف
 خط ا سل ة ضي

 ام ضاع يوي رع ىف نوكشيبا رن كة باوهصلا نال
 0 تح 0 الاول لغسل اضج 0 هوة شل واتم سا ل شلات 9 تتح او ١ مو نم نجلو| هتتازوسر نام ئشأع نر

 2 اطتلا

 ا 0 ميلعولكت ناو ثيل لهو 00 ميال لانا ن كيت 3 رحملا

 »ا لكفلابرهر ءارهطلاوهو لوت (نسر زا نلا فانك نم هو يقل ظفل نال ءدرقلا اضف
 نارهر ره اطر لص اسئرب باجل ضيا ىف اهفلطا ذا ضي اضيع متن و يرهن لع هزلي تلك هطل لؤحمرنو ىقلا نري ضضت كرمز 0 1 نا نربر فت ىرقم لاوس باوجإ نه نا عرشيرل قالطلاو ىلوت 4 سر + ةخرعلا تقررهطلاف ةسعلا + يعاب قالطلات قو

 | باع ل ليبرلا لصاح داس لول( نر يتلا نركب نا غشتلنم الت رهطلا كلان "ب الوهو ىرشلان الطلاانهه قالطلاب دارلل
 0 1| الثا عورقلا اضفنا سحب رت الهارب ماع سيال دام ضوأ طلع نوي تاررلا لاحودعيل قالطلا رعب ة علا

 ”درانملا

 "الرول رمش
 0 او كنب 0 زا رعى لخترأتلاأ 3 0 0 3 ء 1 باجلوس

 الس .لاهنهو 1 نضارق لون اريرنت «رهطاكض يحفل ق سلا نوب مرجتالفرهطلا غلو الو لخد ضيحلل لمح )اح ةيمولعم ىف ٠
 5 وطلال مرئاوه لقحنلاو مهتما نو لاقت كل او حملا نحو ةوخاو نال ضيحما ىف ةقيقحرقلا نإوههوودزملا مالسإلا نحلل /





 .رهيظرا م للا لص او ز وجيل وهو باتكلا دك ةد+ز قولا
 ىوهشمربخا نه و حاولا يخي ةدازلا وهاك

 متافزفا] نيرتاامكلوت كفي كرف داخل نم ليسعلا
 صنلاةراشات ىلرق كلش طارتشالاا نه نايم

 | ىاثلا جوزلا ةيللمم ن إبل قوسين ثي سلا ره ناف
 كرينا سل يبدل زلم

 اللا يع لوقبثوحن تلات و كلر حبويتننان

 زلثلا ججوزل )يلام نمو هغي الف ثي سمار ا ىلا تو نت
 نفأشلامجزلا ليمسع و ذ ىلا مولا ءابهش اوههغيب لب

 ًاضيا سلو كل مرع ءلوقب طبترم اقنطم ملرت هلل
 باوج قاتلا جوزلا :نللححو فنصملا لق ناكارك
 نيبال نآك ىااضباانههلرف هلكير رقم لاوسأ
 هلو هلك نباسلا لاوسلاريارغت ىف ةحرقم سهم نما
 ةكومكلام هلام ءافبل زف ترم لوق هلل ةنقرسلا ىف ىاأ هيف
 دوعوملارا ىرتشملا نم نخويف بهوواقراسلامعابرل
 ماوسو | طق نايضلامهث) ىلوق لك غللاملا ىلا ٌةربو مل
 ازهو قراسلامكلهتس اوامسنفس قو سسملا كللهأ
 وسم و برط نم ُقانلا, ام ةيريزيو ةياورل | هاظ
 ايحاض مرعي ”ل ف زن ب نمحرلا سبع نير ارب نإ
 وسلا اوو غطترانلا ةامرو سار يلعبها ذ!ذنقرعس

00 

 500 بلا لثلل ان ىلا غصن ا

 زو فين ىلا داود يو ةياور 0
 ةق سسلاءازجف قراسلا ني تعطن ازانا ل ملارخ دانا

 قداس اري ىف نمو سسملا لاف قبر ديانا تعفتراف

 نامضارسل دعيدولا فو رتجيدؤلا :لزنمبراصف ةيانجالب
 ان كف نامض» بي شل الهتساالا شكو ك الهلا شعأ
 ءاوس نايضلا ب وجر هسا كلذئلرت كلك انهه

 ارههجلا را وعضو «الطس لوو حلش كل هتسا و افنب
 رش فرو ىج واكو لمع رن وكل شعر لرسم الأ لل د فص
 نوهصتلار يخل مرح ث يع مرتحجل ملا ل زدوكن ع ةرابع
 تنقرسلا لبق لال كلل نل ةساث ةمصحلا نه تناكوميف
 ااعصلا بحب جم :ةلتاول ى حلالا دبعلا حلا لظن
 نيمعلا قحلامرتحم تل لبق لاملا ناكذ كلاملل ريلع
 نر م ةعصعلا هله تلظن هيل ليبقف من هنن' نيكحال

 ةجه] لاؤوعن تلاق .ةعافر ىلإ ىكرن نا نيريرت ل اقف بوثلارتب ره لثمال' عما موربيزلا نيرصترلا ع
 ةظوبطلا و ذا نكريمالا ناو هلق لحوم ءابل رسكو ى ازلاوخفن ب اررلاريبزلا نب ملون لس ءارلارعكب
 1 هب رهلا ىرابلا 2: وراشتنالامرعوراسكن الإ ىف ةركذ مب تهربش جوسنلاريخلا برتلا نفط
 اريغصت ليسسعلا غنليسع نياقو نتىدتإوت كش ساو لآملاو جرت نا تاياررلا عكا 25
 لازننالاوهو رعيشلا نا ىلا ىئديمناف قونلا ظفل ع سند ةفشملاةيوبرغرب تحلل لب لان الاطرتشي الذ ف اكل يلقلار نقلا ناىلا ءاميإريغصتلا
 او ل ناار اقرتحبل نسل
 >> ..ةيالاوهاظ ن/هفي ابك وق هك ليلحتلا ل تاطرتش

 اا
 2 ب يي 0 نفض ال ىض ًاقلارب مضقول ور وهشل! فس نملا .تغلا ممل
 نلاح راجع أور ةأرما نا نإبب ووتمسز امك وكنا وجيل و قبال االرتشا نإوهو لخات مند هلا كايزلاوىلو ةهثوؤ اضن

 ىو :نهكل رج وافيا نب نعرلاربعب تحكف اذلث ققلط ءاذر نا تلاقفأ

 ١ و ثال لها نيفيا ركوساجتلا دره ضكيالواضيا ىف جوزلا يلد اهرتشُي 86

 نه. تا ذآو لالقتساب:رجتو لكلا داع يلوالا زلاىلا تداع اذ فاهلأتباث لعل ُخ

 ب
 «رعب تجوزتف قالط تبف خقلطف ةعافر ننعم تنكى فا تلاقف و دلك | تت لل وسر ىلا لرش زتعافإ ةر ةارم ا تءاج تاق شتا نكي تعب افر ةأرم ل رهش

 هاف رو لع قفتم كتايسع و لبو تل يسعى ورزت
 ,لارلا نكسر ءاهراوشن ب رهكملق
 الا زضصرو | ذكى دوعت نا لوق هلكت ميريخب ى لس نيثذ ل

 هل ورتو'”لحو ءامجلا ف نل نع ةيرنك”ل ءأتلا تمهقل ا هناو

 دربها لا ن

 | ىه ليسملا لاقرولس يلع م ا هصصدن سمح ننسسم ىف امان ين
 3 < هرشاجوز عت مجالات لقعل

 ص ثا

 متالسلا يلع لوسرلا

 ةنوتن ملاق:عافر ىلا ىدوعت ناين مال كا يلع اقف ئينعست رجو قمنإزه

 .نا نايبل قوسم ثيرحملا زف كيلسع ندوه قوزيو ليسن نو نت

 3ًفتالابزثاجسب انكلا ىلع لم ةدأزلاو لولا طازتش للجج) ضي يالا لبقروهشم
 وزلاةرطم ىلع نيا دكك ضنا ةرابعب ىلا لزتشا ىلع رين امك سك ذه
 ٌلقيولو دعافر لا ىدوعت نا نيديزتلابل لاق مالتي منال هلاذر صنلا ةرأشاب

 ناكل والاءلحبلقو ىلوالا ال ىلا موجرلوهدوعلاو كح ىج نا نيسوزنأ

 ىمهواصتا: للان اكاميقف وزطم كلثلا تاقلطلاوع لل ريف مرع اف لح ا رصنلا
 ”ةدل لول لمككلا قير طلاب صقل للا ممتمجز تلا جوزلا نوكي نا ىلوا ديل ودام
 اوس باجي ان هراوعطقاف لوقب ل :ازسلوقب قورعسلل نعدهصحل سضالطيو
 سهمت نحيف بال يا نهه لاو لقت ٌقففأشلابلجس نمانيلع درب
 [لابرؤا دوم قرالل ناكنافأكيف قييرعطقو سحا نم ايش قس !ذاقراسملا نا

 ةيآور ىفهلالهتسالا رنعإالاطق ناقل ابجي فينح ىلإ سنو كلهبتساوا
 لإبلاةمصع ةقرسلا ل يبل طبيرتق سيم ازؤراسلا دارا نيح منال كلذو
 متمسصعلوقتو موقتيال مدلج ن وقح ةسريصي قحشلإإملا ني نق مسا

 ةعبف مقتل ملمححرم كلل نحن لاسلإراصو كاملا
 بجو بجحو ول ذإ ناكضلا بحيش) ك”لهتساالاو ك الهلا
 يلمح نارسصلا نحو منال نكميالوهو دمقلاءادأ

 لعل تشيال

 نيرجبلل ل حلا ناول سول قي نآب|

 ةحامرتلاملار اصف ىفاعت هّندا ىلا تلو وقتال
 م ناكهنان ذا كرلدملاريصعلا هريظنو لاملا ناعضج ركن عتسم مت وههر ىلاعت هلال ىلا تلوخ تلا رييصحلاو نبه كت تراص 23 سلا يانج ىلاعتهنن
 ميكمشاو لق كل /لطس رلوقب قلحتمزلاري نمل وقنا فشكن | انههن مو للاعت هند اّقح امور هعمادرت دعما دعبو كلإاملا,رصالاقحاموص ءمايرتحمأ
 رادو وم ناكاذ | ثلملا ىلا درو تهل ىل علال نم مصخ تلوح متنا :لمج نم غلا قحةسراص اذا كرسملا لالا نا نمي ةيامع بارجتيلاول
 مرصع مرسل نا عمو رتسينولسللا نب هوصخلا مفعل نى زن الا تم صك تملا ناو قو سسملا لال كلل ذ نت كللامل| كلف ناالطب كنمعل دري امنا باوجب لص ام

 .رم هليبق دظيرق لا هلق ءانماو ناك ذا ناعضلا هرعب انلق تمصعلا لتوهو حملا ةناعررلوا روج وم ناكاذادرلا بوجوب نلق م
 فد زا ثيل نهف ىلوقجي ار مر برا وج( | ومس نم «/معلا سيعانالوم ىا نم «دوهلا

 اينلا اهل ليش ةظلغملا ناوهمب تباذلا لب لواإلا وزن يسجل
 لدم ا رهو ةراشسالاب ىف اثلاو دروملارك ذاموهو صنلا ةرايعب يم ص نايس

 ءنإلا ةرجوه ناكاذارلا بيانو لاما ن امض نر ختسسموهو لاه هتنا ىلا
 لاملادس بوجوب انلق ةروصلارتياعراف رتمصعتلاز ناو يكلم لطول

 ديا ثم سكلاا نع نمرقي نإ لخجلاريرقتر لضم لخرسفد

 نع
 دلو

 سم مسبكو عرم 00 0 زج | موك بكت كبك ترم < مسا يح |

 ا ضنيولاهولوس يلعن ايضلار يف كلا نعف اكئلاه ناك لو قافتالاب كالا ىلا

 ما ف. لاا نجب تباثلا نافل ريرفتو ىنانلا موزلا ىو عبالا لوالا مجزلاب ج
 ررهشم هلي لضاولا رين سيل نقب ناجل كن عز جلال وهو سلا رلاريخج هذا ب انك لك ةدايزلامزليف ثي سحلا نهب تبا ةريرطت لجومف »ضن نهؤالثي سس نهو لت ( شرغنر لولا حجرزلل ني نحل :

 ؟ |ةصيماهرعبر
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 وع ج يكتسح

 مامي. )6م بس تين يع ب هجر ملعب سيورم ريتك جاع ©

 محرجه

 اناس نال



 ل ثايتلا ف نكرم وك لكى لنهب تسد فلاب راس كيراب 8 ل نومي نيتمضبو ايرغسرلاو ند لح دنايالا زجل ةنايالا وهو ىل هل
 : يعلن ليقمرك ذاذا زج نعزاتحا لطم ل او هسا بكاس ءازجوت ل وهب تاتإلا لل 1 حطت او كلاعت ل وقل ى املا لإ

 . رازجملا نا يلخيو نيمللاقحد للغت هاَقحٍ يبن اف دمحلال تقع 00
 وهلا عترنا نا للإعت هثئاقح بجي رازجح_ زل بيم بدارسل و حمه اذ ةقشلا »زج ايسكاس:عازحيئلاعت ل وق لص اح نال ل بكأينيقموهلب
 تس اهيانجلاو هللا ىلا تلوغةمصحلا نإ ,اولعف لا ةدانجلا تعقواذ) ىلوت ل وكيامناونلوق ل قلطملا ءازجلل كالكملا قحلا عاطملا
 ةياجبعلا جلع يانجلاو هرجرلا ميهنم "نم يانج اهناف ةلماكرةيان تراصف مت تمصكىف تحت و دن أنعلا تنأكا ذاورتت ةمصع ىف تعقو :قرمسلا

 5 ىهخبعت تاق لالا ناعض ىلا جاتجيسال رعطقلاوهو الم اكو ازج جلعفلا ء ارجرعيرش دقف :لم اك يانجبا تناك املفمتاذ ىلا |ظن حاص منال جو نم
 3 ناكل ليز وطعم لا ىرجا الر ل102 : 3 15 رسول جحر

 ىدرسمحتلارافقنلا و شلال انجل . : آ :

 يلع صوصنملا ناب عف اشلإ يلي ضرتعاو نامض مرعب انلق خعملا جيراعرلو

 عطقلاو اب ايسكامب رارجام«دياا اوعطقأو :3راسلاو قراشلاو لاعت لوقوهبأيلا نه

 هالك الد ال ورغسرلا نعتن ايالاؤهو مولعم نعل عضو ص اذ ظفل

 اجا ب ادكل ارص اخ ىلع ةدايز ةمصعلا نالطس لوقلاف لاعت هثناىلا كلالل نع

 وقورسمل الاملا نس ةهعصعلا نالطب نآب لاا عتهلناممح فين ىلإ ناجم نعمل

1 
 ,رزتبو قع حمى رج نا مالسإلا ح

 ْ يلع فوج لشاب

 . 2. د ىرتعتلا خللا بتكف | ب
 قو 2 اء اجيمنالوقآ يلع فقو هنأ

 ا ماصكلج نم كيزاج برالا تن

 2 ا تسا«دنسوفاكأ أو وعطقاف لوقبالابسكمبهاز ساعت لوقب تبن منا للا هتمثلاىل كلل نماهتلازا

 20ج كي [ةنلاتهفاقح بيان أو دابوقملاضرعم ةلمو قا زجل كن
 ةراج مضلا, ره ملا لات هلل .يلاراشللا دقف كل نكناكا ذآو رظفحو رت مصكى ةيانجلا حقو اذا لاعت هللاقح نؤكيامنا

 نسم قامو ,و علخلإ محلخل ظفلب حاصتلا كللمةللزا نع
 قلو حلل نثأب قالط وهو ةارا اللراكاذاشاّت ان لاملا ناضل 8 1

 ل ىو اضاع أ | تس كاذاسا 000 0000
 سياهعلاتول متاندبو اننسب فالخأ ةرمث نىك, نيف ىكذعمم جى زج الو ةروصلا لجل يلا دريكري ىف ةوجوم

 ليل غالب يكن ةنعلا :
 م 0 ايمّلبناَنَه ناضل بجي قحخا ل ىلا جساجيل علو ةيانجبا كزهل ف كوه مطقلا

 كدت سبع سلوم دا دل دايت نايبلا هرم ارنا نهااذكو كمال يلا نك
 سلي نانو نوار نط الوادم ن للجالو ى ا علثحلا نعي قالطلا عاقي نع يا معدل زو لاقف مك لع قابلا

 1 دل
 7-20 ةماعلا, دع بالا بجا لسا
 55 نمت | تلا بالف ماوتلا يف ملول نا لوقي, دفا غلا نانو لاحت هللا صرف شلا
 2 0 هدر : . قالطلا عاقي ا مصل نالطوه ان نعو مرعب قالطلا هع الف قالطب سيلو 0

 2 3 لات هل نالها دب نول لضالف هه نان لا هلوقبالس سير
 0 اناس ردع أنا اوجلا قالطلا كا نامحاي يبرستوا فو رعمب كاسماف ناترمقالطلاالوأ

5 2 
 : 0 7 الارجتم ايسفنأ |موزل اتجه طريف ممجلا نود قلب ةرمرعب ةرمىرشلا قالطاوا
 5 د | نإ وج ]او سأ | ناسحاي خيرعتو ا ةرلاملا نية عجبلرم اف غرعمب لاسم

20 

 لو !اباحعاو ِ 0 سي هلك 2

 ياس اهانمو يبات .راف لاقف سلخ :لاسم كال ذ رجب رركذ رت ماتلاو لاركلا لع صب
 تي (قنسلاك

 خ رهداز سحب ناعضلا نايا ربرقتبوو ,قراسلا نيثجوامرعيصتل وانتي ةماعأم تملك ن أف قراسلا يع علا
 3 1 شالا تف نانو اره لوو (9 عنز «لكلا نت( يرجو 3 نامضلاو مطقلا حز روما

 0 ةركذ كالهلا را نجح اعضلاو ةقرسلا ءا 10 نانكمي عل "زهلا ةرومص فر تايستكم نير 8 العال تمور
 2, ماقلطش ل 0 !لاكشال نا ملغ او بقرا لا لحف ضيا 'كلالهلا ناك رعب نحو ميال :قرمسلا ل عف ىلا ف اضم كالهلا/نلق عناشلا
 - 9 0 ل روس كانا اساس راشل | رضعب نيبرخأ اباوج
 ْءء 1 الخ لوال وكلاب ل نات الرخ | امكحربة واكس تنبشا ديالا ناق 1 باتك لع ةدا ايزل كلو او صالا
 2 زتلات ىااّهقلط نا ملرت(| « سراورمالا لوا نمطق أس عاشلا داريا نيل
 0 لالا ضر نيللي منان لسلك ا ةرستوار لمرفىحو انزعسب نعت ناب كلحب نهكأس ماوكيلعن ى علاسماف
 أ صوخن وغرف ادد جاكت قرقمح»رر رركو تحرر يسب ا بدع نرجو رندا ىقالطو جدد ارش ارول ب طتسراع تيم اجدد رزغالصق كي قل مال[

 ل ع 2-2-6



 "يا م! لطالب صلخق ال أر نارعم خرم ناج صخر ل هثنادو لح |ميقي الن الوقف اهبعمج منهل نالزلرلعن لرةهلس جوز روقحىا هثنادو سحرل هل
 ا ا دانجي 1 ناف رغيرلتلا ىف (نك ةالطلا وهو نبس امفر قت ىنلاوه مج و زل! لعذ نان اق 2 ايف جوزلالسفب
 7 كمان لوح لن شاى لقرن لو لنحو قبال سنج نموه لي طوال
 ٍ 0 يل زا افلا تالت ل ملط لى اتاك زهق 2!يقلط ناموا ناترمالطلا نامت
 0 لو ىف قالطلارد ا ىيبوت الت مو دمك 0ك ديالا للنافارقلط نافل مل ملرق قام سا « نه نه
 د اص |جوزلي نا كليلع سه نيالو لال نخل يلعن ملف دلاملا
 اا ناكل لل ليلا ترن عرج جلا وصن ار جحلاب ىنعنو جيلا والطلاب دارلا دا لاقي نا باوصاق
 رخآ لاكش انهو لهسر مالا نكت فراصتمربغ ناك ناد
 هلى مال لاي ةالطلالا 1 د وهم

 ترف ا[مفامهلع حاجاإلف هللادو سامي النا 0 ا

 : ا لفالوه لقلي ةأزرمل /رسف نإ لقصور( يلطورجوزلا نا هتصلخو بأ ا هس ةؤلو إلا سا دالح ن اج وزلا اهقيإ تغب ارادت قالطلا
 أ ميوزلا نلط ناف كا ريغ اسوز كت حرعب نمل ل قاف |رقلط نأف ليتر |”يشيرجتسلتخ ٠ (وزلبانيفر طلي يوقي خسفلا نالوا الةالطل وع قبأس اروكزمناةادوه جزل 5 ١ للا 2

 ايقلطوأهيطوو وريغ جز ركتةحشلال رحب نمرجوزل ةأرمل لل لن ةأرلا|

 1 اي دو

0 

 رول طا وكت 0

 قي نأ غنيا نال, قالطلازه َبْوُكرق و بيقتلاوهر صرصصخ زعم مهضو يرهق: ىضورس دال سيال واد مامر ا تاس نعول اة توسل 220
 اير ناريرقت عم! مزليمثاسلوق ةهنطالصفمرم

 .|الوق ناتشت | ةعبرإ نوكت نازلي قالطاضياوهو مالا سبأ | ن 2 00 0 تمت وق ةجاتنما تعبر تاقلطلا مدارتياف قالطا ضيا ال طلاع لوقب اطمترم غل اهقلط ناف لاحت ل

 4 ملا نافب سال كلو دعب ارلاو ملل تلاثلاو ناتركتالطلا لب هشاو بلوأ هلا نيتيعجرلان
 ا لطم

 تمن اكءاوس ناره الطلقات نيتقلطلا ىف جر دنس ل عالقتسم
 اب سوك ملل نعلن اكوأ ناحلب عير واذ عسب الا اتي نييعجم |

 دويل يع جوز رجل للف لايف نيركزلا ٍيرلاعإهقلط نا 0 2
 هكسيطقف مخل يب قنا زالطلا نوكين رمزي تلي قاىقرنارب تلا نها نبل خيرا لاقل نيا
 +. اونطخ نا «ةلوقبالكنيترملارنالا ملل نوكيا كر وزنك كب نكرشيل ىزلا) ا م 0 م

 تارة عجلات ةرانا نادحالنيربتلا نأ اوعي ةالكاز شد درا يرسملا ىاغلل نلانابب لق لكروت كلر نلا قا نك

 ناب ن هنعبسيجا نقو 3و حم ريتقلطلا لبق ءارسسا
 علل ذو ةفلاخملا هد هفمرابت أب وهادنا مر هوزللا ده

 ةيولل زار نيكل لق هل 20

 0 ا امج

 انمجسوىبسل ]وق نعم ناش يلع به نيكل نآسمحاب
 اره لت ناقل يلع ى بسلا رع ور امم لع كلاتلا ءقلطلا ىلا ةراشا ناكا ذا ماو 1 را لاك طل كولو ع

 ملام رهو ةراجملا

 كتم ا ومار دام يعزز كالت نقف تلا طا لا ةراشا ناكراو فكاهي 3
 1 نيرمالا نحانيتقلطلا سعب بجاولا ناو نا

 ا نارا نط نهر رتااقلملا

 : ىلا ون لارون حرشر 0
 7 عسا راتربم والطلا نوت ناب 0 موتو م

 ىرصت 0 ددو صحن يارب ى رعت ىسدؤلا هلدادو صسكلتاني نيت ىلامتو كلرابن ( <
 قبال ناذايول نائيش نيل لاد لخاةناوكل 002 :

 م ةقيقعلا ق قالطلا عرب مزليالف امين يرام هلك نيترلطلا نك راخجسيلء!ستفالافا نسفالاو نحجالا قوش !له هز ذافايناق هادو
 نيسازلالا باج ىلزحالاف زب سيلا نعد لامجلك قاقب اسر وكن للرب ةتلا نيرهفي باووركذ نمربالان هه نكل يع فن ل باوجلا,زنعت
 0 ل اقل تاهت علل لف اه رداع صالات
 5 أب هننع باآجعي نإ نكيسيو مادري كل ىلوق لور دال الا غش « صا جرم لاطبا بامر. الف يضشأ] ذر اصخحملا لعل نيالور 1 نسف "لا قبس دن
 0 .كيضتررهشلا عارلاد موك لأنا قلطلاب أح ءرستلاريضت ناىلااربهذ نيققحلا
 2 م يف هيسا قدري بانت اللوق 10 رمز سرفر ايخلال ع ارلا ملا لعايبم ركل ىباسلا تحبلا يرلخا ظيخ



 رهاكن از دارهملا ةيعشربغ نم اهوزين اه لورم يتلا خلال لوه واول سكت ضرفملاب دارملا نالولاةجناو نييلوصالا ككل ىلايعازه ضو ىتلااونحملاه لو 0س ا 3 د َ ف
 0 نبال نافذ تب ع مح وانني ى افالؤلل لوق نسر باهسفل تضون ىتلا ى !ىلوالا نالملرف 2
 )6| نك دقعلا ضاره وجد لو ل توك يفتالقلا لس الذل ل هاجنو سجل ذأ ل لععأ مسألة مرع نإ لبا بحب
 ميصعسلا راب ببجاو ةروصلا ةزه ىف >صتملا بجلب بجيل نا عم ىطولا لبق قالطلاب لظملارهه نيصنتب نأ بحي حدناب ىلع زضتس انة ةمارهم لاركب يل ته لم
 1 ةءاروام لق 02 نيجوزلا سإ توم! توملاو وت كج وزلا ةمذ تل تملا ىف لوف هلل اعتي الن ىسل ىف دراووهو :كاروهلب ىسايقب سيل

 طر سالى الاف لاق كلسون انس نك تو مالا زتجمالا راتب لي كلش فلا ىااوضنبت نا لق كس غرك للامر وس
 رازيول ناذ ملرق 0ك تالا ىف نك نزجؤمضلاب رعضنلا لوق كلل اختبدلا هعد) ابل الكي طتلا راسم ننال ليضب نونعامنإو ىو دزملارمالسستال! نخب لشاقل لب

 مراخبلا ىورمنا كريرص ىفلتخا ناوثرعضملا ءاطتب !سسبرسم جحا نوكي نا نم لقان لمنع
 السفير و يلعسزت !)سونلا كو ةأرم
 تالا نم داعم امس انجمز لاقف اهنِجوز هنن )و سرأي

 2 ذ
 تاعاس مالا ره .

 و ]وكل فطع :رفوفل 9 رقعلارضنب لئلا ر هه بجو صليت اذ طبلا»
 'راباين انو ب اتكلا صن ضر( عيالو صاولاربخس! نم 8

 جد لمتحي) بجبل رص الأب ليحلا ن لطول و هسآ ص اذا كح دع من رضتو قالطلا عاقي
 حلو لوق لل ىراخبلا سي حرمن ىف نييعلا لفت نكأ هةية . :

 م يم يكتب ناكناوهورتضوفملا ىلىتولا ىلاريخترنغ نممرقعلا سفن: لئلا رهه جة رايبلا
 رو انتنالا نإ يلع درهف لبا قيصلم نوكي ناكراغتب |

 اهتلوأ يضف ىلا نحلل ةواولا قع ناكن ور همالب اهضن تضف قتلا كتل ةواولا وكب

 وررىف شلع إيست عيال دال الو لمعنال ىلو الا نذل حصالاوهورمالب

 ايولف ولالا ةفا شل ءاهلر جال مارينا تواريخ اهل وأهضوف قتلا ةأ علا مقيقدق
 ىدقعلازعلشللر هم اك ين نحو عفاشل ارنعاهلرممل بجيال لطول لبقاههرسا
 اوغتبتن ناوكلذ أرواد كال حث الاعب لوق الخ ولاول ارنغتلدا ببجوتمل
 ايدام كل لمه تأ ماللاريدقتب لل وعفمو كل ذءارو نع) نباوغتبتر الوقف ككوماب
 ليسقوايطل'الاوهو مولعم غعمل عضو ص اخس ظفل ,بلافمكلاوماباوغتبتنالايكحلل

 ءأةتباروكت نا بجروير رقت لكى عو بلطلا وهو مولع مزعل عض رص اخ ظفل ءاذتال
 هلك م

 "مولا اًقصلب نوكي نا نقال فلا يفر كنيرل اة ارك رهاب اق صلم

 اقاوا لشلارهملابو اسم ناك نان مساهل ناك ناو
 لخلارهعأهلف لئملارهم دع نشاز نان او ىسملااهلف
 راةراجتالاب ناكولو تاكربلا حم ىف !نكةد ايزل ىرهب
 لوقب مداشلاءعف نفالصا لاملابجيتلانزلاب وانتعتلاب
 رحوهوزوخال ةعتلل ناال أ ولع اوت زها طرمشب نكلو

 اقنامو د اريذ ا كلأ مرام الا ىلا تحب |:بسلو حيصعلا
 اهتر وصور نط ع وجر معن فذاهتحلبا نعرعارعنبانع
 ا كلبرعتمت | ةارمال التم لوغي ن
 د لبق نمرتعتملاو ةراجلالا سب انزلاركذناايناثر

 ناىلا ىاءيلاو لوق 0لك_هفاف صاؤلا سم

0 

 كرادملا زا ينصخرلوق لش ريصملا| ءانتبال طش 6 2 1 ١
 الاول رام رشتلا ني ضو فعلا ناسا بجيرسافلا حاكتلاب نايول ةحاحيصر ًاغتبالا نوكناطومش نكلو تملا

 0 اش رطط ب لالا يو يح | قي رطب لب حاطتلا نير طن لوألا قح ناكولا نكو عامجهلاب للا ىلا ناقل اًصكلا ضن ىنملا ب صوهو سلا نم خ11 5 3
 ١  11 / 5طا 21 - دو 7

 نيب ىماقلا قرنا ٌنسافرس يتلا عقر |ذاةيريكملاعلا لوقريشبب ىلاوالصا لال بجلا)و لعفلا كلذ لحييالانزلا نير طبوارتعتللواةراجتل

 ريفا 6 مود لو روس رو هلُش و ع 00
 :يشاح اهئسنب نقيق د تاضارتء] ماقملا نهىف و يَ صَرْيع َنْيْيص
 تففطعبعلا ىلا فاضمريغ اًورش !ٌسرقمرسلا ناكو تلمح: ارييضنل

 الك بج عصاخلاب لمعلا ن 'لجهإلو ىف, صال وكحللع, عيرفتو قيبسأم
 دابعلا ىاوريرفت فاضمريغ عيأشلا باج نم قمريملا نكن ايسلا لقي
 هرارتخاو دابعلا ى ار ىلا ضوفم7غفاشلا سعره ملاريرقت ناءتايمو
 ليفي ال ناك اوان رسعتو لدغ ارهزم حاصب انش صيام لكق
 لاوس هرامج ف ] رمق ةيلصو نانظفل + ناك ناد رلز 0 للعت هند
 مضوفلا ذ/ ف أشلا ل أق امكىتولا دوجو ىل.يخارتب لوظناف لامل اباقرصنم » اغتب الا نوكب نا هفتسفف ن اصل الل ءابلا و ندعلاب عقب بلطلاو بلطلاوهو

 تأد نيحرتيوجج الا نشاو تنس مورب ثب سوه هبلطملا نهلرخلا كل سمانل ناررلعاو يصل لك فشك» ص الاب لمعلاغإ
 هقحلارنعنب بجيل املازرا لكي ني هتاف اهناسن لتمر هميولسر ميلك هنن لتئلن للوسر ىضتو لخ دال ورهمايل ضرب نكيولو ةرم نيل الب اهسدز

 'ةهارع نإ ةرضت لخو مف د ملا طش نكلو لق ىشاوحلا ضعب نمم»» توملا شعل ىلا بحر امل لاسللامجوم ركبوا ولف سل متم نفعل ىرقم توملا ن

 خورعف د زياريشب يلو .لرق(] © نر «رهاظ عقرلاربرقتو ءلإ نكن سلو ضيا ماغتبا .نال ةمىلا ىف نقعلا سفن رهملامرزل ضيا سسافلا حزكنلا فمزلي
 لطعاصصرنولاتاضارتعا لو( ١١ ( سر مزلا باجحاؤ الص [ءيف لاملا بجينال نا لاهلاو ضيارتعتملاو انزلا لمشف اقلطم م اعنسالا جرو !لاعت هنا نا يرق
 | + ٠ ةراجلالاو عبسلا قوم ارىلاضوفم ل نبلا ناكاسك تا خلا دابعلا ىار لوف م( سس م مسش حلاطفرامق الارمق ةروكنملامجاالا
 : نم: ةروق أشل' سعامك ١ نلعرنم»مظخ “لا رم"لسلا سان اتوم ىاهلعأ

 رض, نرك ليل قنأهس خال ةضوفللا نويت
 .فسدوك سمره لب لاددلب عرش ريغ .نوك لعل لامب

 هنولىل كلل لا ماق لقو لمآ نلإ مارق ىلع فرق
 يارجل نونو مراتب لامك د غ

 نيسأو لعل للطن ىرمحالاريضفتلاةيشأح |
 تل عراشلا لق 0لل قالطلا ايا ولو لع حا

 اولح مىنحمل عضو ظفلوه تاذاارص اخاظفل, اعتب الا نلوق (لا(لهنر تل



 . تش هالراجال زعم كذا ريدقتلا وحس زال ارنجزفلا رهن اع ا تكلم ادينوهيلع انضف اهانسلع داق نكت 2 نالرركم دي
 ةلارضز ,قياكوقنم منول سعب ورا ل ضرؤلالامتسا لير زلاس ءاوز

 1 يطل سلب صرخ دارا ني تع بيجر ايلطصاصاخ نر نيت تلو جسما قل نيب كرت اك 0 مي جوا هي عج ب ب يا ةولاوتساب ةيرقتارايسل جا فلا ,نمواهي
 را ل در رس فرس ا .اولاقأب ىلعمتمنلا هنا فاسرورأب لالا ةريغال ولكل داق

 بف نع عفلاز» لصق تقيقح لعافلا ى ىلا! لعفلا دانس نارهجولتلا ىف امىلعةبقحت ةنوكفوراشلابوييرقتا <
 ل نا لوقت ن 00 3
 نارقي نا 10 رانا و صاع نواس نوع :

 ناانهمه لاقو ميولتلا ىف املأ قف اومىرمحالاريسف

 د يل طا ”بناجف

 ين | انررقامانطرق ى اوم مياتكاامودهجاوز 0
 ديم د نكو مرتنلا خل ةيضء رم[ ظفل ضل فرهلل هور هجاوزا د

 نان ودولاحام نعمان كاان نا
 | |نكوره ارد شرعا وق مال لع ىبنلانيبدفو قلعت ثول 0 5 1

 3 قلا ناك او سارت هارد قدعضوعا يون 0 نايل نلعب رم غلا لق تاوم لع
 «ن رت » نيربو ن درت خدو ن درت ضير ضل ةددللاى اماوماهقفلارج ٍلطص !ىف رهو نايس للجان يار ريق لدن هوا

 لعيد يتيم ولا فاد نازل طلو اا اج دا 3

 1 فعول يم دك 8
 لعلمتب عن اديركزماميإح ايو اورالا قمح اووهو قفنلامب ٍ

 دامو كل نإاانضؤ شتي مغ ا«تلاوع حسب رفا نود :ضراومحوزاف . راو ل انضر رم 0 مزاعضتلوهاننا : نشل نول ةني اوزا لعمل
 ةرتارلاةاةله|زءنقى نع نوال أن بجي هامه داره نوكي ندعم امياسكلمافأ | وا وحبا هديب

 2 ايضا شا ىف لاس لام نييتعاو اح

 نا ىلع اذ أّتعا نييعت 2

2 0 2 
 2 0 نعد 1 6

 فدلاوهفرخألا ىلا هو قاتل قاثلاو فلثا ىف

 2 0 ك0 يس
 م هيي دع م

 ترجو الخ

 بوجولاىلع_بلطلاوهو م ةحمل عضواظفل ناريلع قرصي كل 00 سوفت
 4 || سفن لخملارهم بجو لوقو هت اشلال ع

 امر ل : 17 . 0 ري الانا ىننل العمل ردد لاقن لوق 0لنبعلا 100 :

 !ىكضرمتالاب قعاش ارامهريغورصن اد رض اكرم: فل لع قرص ان تارماالا ىجس عب وق للم برإ
 ا ا م 0 وه يب رك ميس مصع را ف
 هب اهاظفلاكاش مح 0 خروج جئ ا رنحق لعفلا ىلع ركالطا ماو ءالعتساالاهعزحفلا بلطراشنا هع اهضر لالا فلل ق قبح 9

 الظل درا نال لق طرسبملا طسبلاو ايهرحا ”راهفموعو نحفلاو ل 1نبب كلرتشللر نقلل عوضوم :!ليقو لعفلاولوق
 ٍِ 1 ناسالا نأذ .عالصغنم رجرواىلوتن !نانزل انراقم أك نامزلا ىف ث سما بلط عليل طلاوهو لو علك

 ؟مهلاروكب نلف ري لقتل موضرمغزلا نا وحب بارض لاق مل ( لرد وب أوس ]وس « نق ضدي نك فيلمي يول
 الل صاخ نول ولت سن الف ىونحمرما داتسالانإ يلع ليقزلاداسسالا نك. ( علرسو ,,مالسلالرقب نايسلا قرن لمجر رقم نيت لضالاار شم
 5 ابوأتلابالا معن ل[ صاد انس الا لحج تلق نيلعوربالذ ضارتعالا لهب ارحب نما ضوه س١ ضرتلا بحأص رنع.لوقب مباوجىلاراغ ان ظفللاوسق|

 6 00و مجتمع و ايس و جلب ا 00ج مي ايس (جر تر ملكا 2

4 00 



 كت وأستلا لعفلا بلط نافب يسلق لس لوقلا تاوهو لزق جلس لوقلا يلع لمي ضيك ظذنل متل ىكس را هرب نت لتس مفدر/ و قلاو ل0
 يكمل يفد لاوارلا لل 10000 المت لا صوور وضنع حمو سلا
 ىحززوخ مم زارتحا زل عراضم [ماقتشم هلو كلل عفيه ل ذا اوجد ناكاذد يعمولكتملاو بئاخلرمالا سل ومش ازعل ممكج ريض عطتلا نا ةريرقت
 املوق هكرب رت بوجلا نخاراخ-نااثلا فو باجعيالا نعاراخا لولا ف نا در هابلط نيلوقلا نينه ىف نالوا لاق نارعت فئئامهو رضعبلا نمم_صلاو انك عفت نا كايلع بجيو ١ نكل عفت نا كايلع تبجاوغبلطلا و 0ع .عراضلل نم اقتشسم نوكلال لوف لك كد لزنا

 لاقول ناةروهمجلل ىزملعا نه زلادعيو ىلوق 0 رمالا نمزئاقلا ؤصقم تل دمؤصقلالرو هشرمالذ ال فعلا ةقيرطلا كل تا ةقيرطلا نع
 رالعتمالازا ف ماني الاريتم 2 ل ل ا ل ا يروا سن دل

 ف ]و ءالعتس الاالوولعلا طرتشيال ليو
 ' ل لقام ل ز ةلططارتسلا نووانلالسو رسما بنو -/ 1” 21

 ظل لقوم سايل لا نال ملرق حلل يولتلا بحاصأ ح :

 رسم ل هل هته تيرا دل | لوقا فيو لونا وج ةزتسال ليسو 0 ال سل كساب وسو لرسز سن
 افشل سل للم ساو اسس اكراوسةقرطلا نع لع عرارضلل نماقيشمراأم لكل ضالوقب دلل عفا
 7 : شالا كلل ذو ىلرةهلكأكن فيتلا ن يلف باي نم دوق نوك ناو نكاذئراةزسم همدان

 ا مورس هرب دعس هبال ضنا 2200 اه فلسا دااءوس لابس از هلوالوا مقاول اي ءاكءاوسايئاعمضن لئاقلا
 نيب اكرتشمرمالا سالف ةحاباللالو ب شللال 0 راكنيبنالا مقلط !رلكت نوال ليسا مل تلوم ل هي لسد طعس دك اتمني ل 5 ا رطلا نو قدس ب هب 0 لطص(ب 0 نا 0 لالا
 لعقلا نودلوت شا اهون وزبجتلا ني ردتلا الخ ب وجرلا دعاوي ذ ثرحفلار 0

 ال سل ل نر ل يضداتم [وبولاوهورمالا دار عرصتخجب نحب صا خرا لاروكل نإ يرتمزال غيب دا
 ناب كاراشللايقن فنصمل ]وت نوكى اهلل خو ملرت

 رم 2 6 ا الامل ىبتا كلر عماضنل نام آل نيس
 فاازنلاو هزشالا نرخ عفا هلت باسو 0 ايي

 1 كمال لضمان 0 يس | 2 مدس كو كاتشال قناه ل
 2 ترب ص رلإل ب جرلاوه وم وزلملا نا عي نه غيل ى بلص اكبر تخلع اد ءابل نا لاكيوأ فدل فنازمد

 نلت ازمة ضال را
 نب حو اذآع منول هزاللا ناكن لو دغيصلا
 يقرا لفاوهو د 9

 الل لاف ملا لعفلا نب فلل ١
 فدا

 ا . ا 5 0 لسنا ىاعيا لولا الا نيا كاش 0 اارتشالا
 01 5 ديو اكد يرج كتشالو ف »قلن زشيح مفرتف ارا وري ةيصلا الد
 ا 0 كنا با ومزاوس دل ناكاذا ى اسوم طعفل كفاك ف الصق ذداتلاقةدلذ سب

20 0 
 2 راف لرقلا نحسن دكا للصم ناك ناو لوقلا تاب ةراريغوهو

 باجاو الو ال لوقمم نوكب ظعنلا نال ضم ل لو فارهة طفلا ءاسا
 ا اح رصم رب ضن لاوس با 0 م( ا ولا 1“ دج لادا
 | ةدارش لاو ذمارثلا قنا مقر اورق لا نوكيا انيس اخ لو تدل قايل سفوان هز“للا لمحا ذامن ا دما روث وت(« سدر «ليلقلا لمانتلابهاظ .لص [حلمب ب اجلي صتخيو ملوقوخليف مزال ةغيمو.لوقب ني احبار ص اصختالا لمنور داسملامزالا هز الايدارلا ناولسواو يفند صبرملار كلارتشالا تبثيف برجر نو نيتفيصلاد وجر زلال طكفموزالل نولي لجوياموهو مر ب دارملا ن ارهاظلا نال نيالا نعرصاصنخ/اوهو ةدوصقم لصعال يناثلا ىعو لصالا الخ لرالا ب اصتخمو اضم نوكي نإ امد دس نامل قولا لكم ناوي خد مف دازهزارقي ناب علة لو( سلو "صاخلاوه نههد) ارملا نكلاماع نوكي لق مالا نص لمزالل اللا رمل ذرعا ةفيمصلا هلا”الولو دارملا تنل ةمزال ةخيص ازيا مزال خيب لرق (لرسار»ب مم علاطن

 قن ىاتلابوأ صن كدارنلا ىت لو سل زل باوجرلا عيجومو كل) د سعب لآق ولان قف ضنا ةحارصرنببب نا دارا ةيان

: 0 



 ميظارلل حز قلا نيف .تبظاومريغ نمل ليل اذاضلا نرضوغوه و! ويحل زل عضلا وكل قحرعل ل رقىف لفل لك مالو ىلا ىلا أمي ينل لن لز هس
 رمل متالام لق هلسربارت بجرم كرتلا كعراكنالا ععرتبظاملا نان ب لرهلا فانك يلع بظادولس يلع دذا طصرن ارعم ف كزم ينس ف اوكعتالادازنالا ضي ابجومب سل
 رلاللاو لو 0 برجل ةدافا فرمالاكرناالارمالا نيثرستقب مل لدفلا ناب لزنتل للبس ىطء انهزم نالاملو ل رن هل لعف وق نأ مقرمالا ناي قتل لبس طا نه

 جدزت رجلا ب وجركق رراخ ليل نيم دصوصخوولطر باص صن ن اكرأ برشلاو لكالا تادادكلاحبط نام زأ تاالزلاك ١ وس ماالسل ل يلع نم لمد اص لعفلا ناك ناو
 يب مناف وكلا نمهقراسل ادي السلا يلع عطقكل جملا ابرقال لا يلع لف ناكاذاد عطاشل اباوع نيبو |ةنيس اق الاب ابجوم نس يلف ميرمالا دكرشازلا
 و عب لوارهس نكولادف ضد ذاهب نك نارحبندانرهفابدان تاك او بجرم ريف ابجوم» ناك نأذ ليبجملاوكحرممكح ام. نيااوعطت اذنقراسملاو قراسلا نامت
 ني دلل دراج ركزو 00 وعلا يما عا انس قالك لو لم كاسالوايرسع

 لو هل ريوتتلا ذب كل حفلا نهدرجح بوجرلا تشيالف لحفلا رجب غتكي ناالبوجلا ن اربي تكن اأ نا
 مرلا رص م9 نافل تلا ت"سحبم دب :ىن ل اعقالا ءزه نال وهي و جوتي نانحاالانل
 6210 لكلاونلا ملخم ف | نكو مالسلا يلع مب اصوصنم ناك
 اتظاوميغ متم لع يجوممالسلا يلعن ل عف نوكنال ةغيضلاباص يلع مب اًصوصن#م ناكوجو مالسل يلع ليردجر ابخاب
 كل ل هك هفاف نالخ لل نحر يزعت ىرسف كلما نبكاقا نك
 ضيا مالت يلع ىنل للف نانو وقيمنا يف اشل با ص ضحبإاةالخ مال لع | عسل فنسع لق ىف مالو فلالا نارا ايا معنم لو
 وصلاوه لاصرلا رص رعيل و كر يلا ف ايضملا ركض
 ”ةلمو ةاقرملا ف! نك ليل راطن الا نو نب ميصلا لع
 اهلكةنسلا مرعب نا لاصرلا مومص نا نم دب ريكليعلا/

 ادد وجولا كسوف ىيوقلارماالا كر اشم .نالأمإو ب وير ر ف للكورم هيل ما بحب 32
 باو صخمج لولاة بظالو السلال نماؤههس نول «لك وهوة نبالغ | لعجشا قر اطغن يحاول اال عفا

 نول قانا خاسر امال ومنو مها م جن
 ولامن لخمالاصولا نصيبا مالك يلع هنل ان: خراند عزف |0

 7 لاقف موصل اصف فاول ركبنا صارف لص ورا ايل نإ رنا هلل اعز ويك سيو بو وصي
 وق ىلوراهل يلا ةيلوتم يصلان وعمطتستالورن قييفنقس ذر نافع يمال ثم ص او ةس اهالى ايا
 ريطعلاو عزتلاب س احلا نع لس لع ىزرإ ممصلغشي اناضيف
 ثيي سل ابدارلل ن لل قو 3 و رملا ١-2 نك عاطلا لغم يرقبر

 ملح ا,لاقالص دضقا لذ ولا ناوعلفد يلعن ملخ ذا بأهنصأب صار كالعدا ,هدزاارعص لير ب اتفا,شن جار متشترف اسم امرت مايابمد اسفل عرفا وص ارو ةهاركل دح نهيان ىف طق وها وفل باسات يكد هلي تالص ودل تزاضو دنا اني كبد زاك« ونسأل . ل رمال ا عك نود باوك تاقرش ةانش ل 0 0 رك: د رمت لئاق ل اواو روش نم قشأو رعروعطأ لن ازعين م ةينأحو 8 يعد( وبا فى

 .راؤربخل مال لليل ليربج ناو كيلعن تيقلا كيأراولاقوكلا نوكأ ةلللع
 هيأ ينج هزين باتهام بشرد علو نياغ با نأ
 00 يزعل او

 .لرق ل لاصولا موص ةه لك #اانطو لق
 و7 ج6[ موس يجعل
 ا

 لصيلو .حسُميلفارزق يلعن ىف ىأر ناؤ ظنيلف سل اوكرسل ءاجلاذأ قا مهذ ه0 ا عاق ةءاعأ اف هال ءنم..( ..| [دْلق | يدؤا د وبا هجرخا اكو روأ 2
 در 500 157 لول 26 | امل هلك بجومب سبل عفلا ن لولع تاز اكسمت مل |"

 لعل الزان بسعة لفل ةفينسوتايسف « هامه كيلر مر ند تايعيردج واتا
 ةيترهرعا ضعف قل وب ةولص درا لع السلا لع .تالرمالك ب هول | يب د رف و

 اج هلخجلال بازحلالا قوز ترمسامنا و هني نمل للوح
 ينك سر صحب ىف نك سو شاق ىدالل انقل

 بازحمالا ةوزغ نلنيرلالكريسعت نيؤهفي ام درعا
 املي |يركو نيرتلا هدر وولةلا نتتلزق ف نسخ ا مويردغ

 ملف : :

 مدطنصللارنعيبابلؤ رمال مزال لأ فان نعباتم ل مجن صا وقر ادكاولصل
 مدلل ا آ1 ل
 يتب ودوم وهمس اريلع]وقيرضتسا بوجولاو لوقب

 ةراتلاقولصللوقلا انه ىلا وجتجيول :لعفلاةيور درجت وعسل جو م عفلا | يس نلتدن للوسر ارلغس نيورهتلل نزاة زعمه نبا
 00 6 ب 0 8 0000 اء اش نإ مللا ره ذ تحت سننحل مب تارلص بر نع

 قلطارناكزعفو لوق ناعونرمتالا نالرمالا نمئرست ل عفلا نإ ىق ريل ل يبس رعمعلا لص ماقارزرهظلا ديصي مقاول نذاذال ارم نإ ب
 ل / 4: هيل ةاسوإ 21 ١ نحو رمالا» لجفلا نأ 0 . ملف ءاشعلا لمعلا اناوث برغملا ل صن ماقارث

 (لوقلنالرطن ىاديشربو وعزفرما[م2لوق ىف لعفلا ىلعرم “| ظفلىل عت هللا| يلع ملرقررابمارهلا نباءنعب اجل قو ولن رصملا هنعباجلذ
 2 : : رلصلا اظن: سي حقوام معا نونا اركاولص مثالسلا
 كلب وبلاد لاق هل ايبعيم معرة لو يد رنملا د ندي إكلقشمت تناك يطمن لص دنالصن اف بوجررلل سيل لوقلا نه غرم الار ثرخا مثراح ىف لب قسما مدي
 اننا مر عفلا نكن اب لوقلا ناف فتن اولممليق ننيفتسامالسل يلب لوذ ب اهنا لاق ثيل بحاص انههه هغاسنت قو زهريضتسا قرب يصلاف امال بجد كا
0 
 ماعداوهارتاو لوقلا ")ل عفلا نم اًنافتسمم نوكب 10سم جيرو ايس نسل ا 5
 العقلا ناوريرخزلارمالا نيعسق ىلوت هلل لمع ١ قومي ارامك اولص - ! لوظلا'نه ىلا ىلرن قل ل وسرلارعيطاو هلاوعيطارمال نوعس ال لزق كتير نترضحم
 ءانذكتا ,وسزا تس قاس نازقس قلع +راربق كلوا ب وججولل لوقلاوهورم الا نمدرفنروكي ناز لولا ثربكل مني نق و بوجولل ل صفلاذ بوجولل رم كر
 كلاوسلاو قصضااببوجبو لثممم-ا باصوضصنغمالو ءلوق برشلار لكالا لثم تاع طالو ملوقو تال لاك تسل منماوههس نكيول هلوق ( «سسنر بلا وب _] اوس
 ناز رعيكلا نمقراسلا ني ليد شا لو لل وسر مت شل زمجملا نايبب نكيول ناوهد سحاوطرمش قو تلق ىهتنا حبنإلا لسعة دابزلاييزتو نجيهتلار
 لييثلع ىثدا تصب اصوصخم و ااعبطر ارهس ناكن انكي نيا دوكه وجرب اوهعسم | لاحت لوقل ناب ناك نيقفرمل ىلا مسيمت ل شم و ام ريااوسطت اف قلعت لوقل ناب |

 دوش سر روك مس( خذ ونص و جو 0 [ج موت [صو( ب مج ؟(تفح 2 جبس س١ مس
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 : هكبسكمإ "يب عنك ميك 6 ج0 ف يك ا ؟هجسكج نتبع ميتا ا ميل ذم تاكو ل ساحل كم يت جتك جا رق س06 < كمت حدا

 بألا ىفرمالاب دارا نارعلست صد باوجا نه زلم لباجلؤ راق كلس برال وتنمو نكراتفكورئوركر قس ارد سرمد دا,دسلاومتفاي ار شمر لاو فرعحلإا3 ىاقصوباكمل 3 ©
 أمد هوخاط 1 ىانوحيرترم ااوعبتاذ عت ملوق نم مرقنأم :نيرقب لوظلارمالابدارملا نوكيوأ ب رطلار ن ثلا ةيالا فر مالأب دارملا نوكتن ازوعيالول معنم باوجي ل صار لحفلا
 | وسا قاالط أيز اللا ب اب نعل تهلس ب نمل وصدوبل الا ناعمويبل الاب الحلا وحبحاص فيصوب ئشلا فصو باب نمريشرلاب فصوف زجر يشرب نور نرما[مو ببريهرم |
 د مرح لحفلازاويؤه و الحلا زبك ارنع بوجرلارمالاب تباذلازنالأى ازيارمال ابجومعيل وق كك يريغو ب وجولا نيب ى١كارتشالا ققن ىف ىلرت كل ببسللا ىلع ب بسلا

 مك

 نيج يل لج | ميج تح باص و0 بل[ ص عيررجا مسيو ميكو جسيم

 هله و هك عسب : عجم ع 7و تك خف عع ضر يبس ع < 6

 راونالا ةوكبشمز انكر ءاهققلا نعت دارتم ظافلا وكحلو ىضتقملا ارويجبل قغب يجول ناولع هارب كل :لرتلازاوج ” رح لسغلاز ارجتنحابالا اومن احر عمل فلا زاوج-ب ننلاو كرتلا

 ديلا بهذ امكلوق 0س هلاد ب اوص ا رضعب نكلقن امك حابالا لو هلو كك لوف ىف عئاشلا نكى ريو ةلزن علا: كاووش اه وبارهضعب هيلا بهذامكملرت هلأ
 ١ واول ا نك ياو توصل 0

 دنيرلا ةحابالاو ب نشلاو ب وجولل ظفللا كإرتشالاب موضوم كدنكرم"لا ناف !نيرعن تلك ”عقرت
 !ندكرعةرابو ظفللا هلارتش لا نال واولع ازلاظن “لا فرتشسرسل/ 1ك اندر ةقب تلح

 راسو ةارتباناحلا تمرس ككاو 6 ٍ كد 0 ل : آ 3

 مللكرحلا و نحل انو ضوم ظفنلا نوكنعةرابكىرنعلا| |هنال هب لعفلا مو لوقير نع صماباجلاو نينا, فصولارناوريشرلاب فضويال

 ىسيرتاملا دوصنمولا عيش هنو ب شلاو بوج هراوع باب ن نوب بتيسرع نيم يش را سمو ريشا ىيلظن ب وبار برجر. امش اوزيل ا بابن عروكيف لحل ببسرمالا نالرمالاظفلب لحفلا قتئاريبس
 1 ا 22+ ن0 < 21#

 ا 6322ج | لاقفانصق كاتخالا فن رشق فداز اذن نع الو تقيقحلا مالا
 | يشار يل بم مرع دش ايون زماشل نور هنعصقف بوجولارمالا وم نا ىنعي تقرتلو ةحابالاو برتلا 1 بوجرلا جحد

 ةيميرتالو هلل كازتشالا تاوركنيرلورلو فلسا , ما. حو 0 - 3
 ل مس ع امك قوتلا3ل ضييلا بهذ امتحن لا ١ ضمن يلا بهذ كبرنا ال ةماعلا

 طا نوزخاريلا بهذاكنينئالاوا ئلثل نيب ةعمو| مل كاتس >/غرضجب يلا بهذا ٠
 يي رح بج دل و 5 3 540

 دش نذالا مجيوم ل والا هعبناذ نيتثالا وا ةئلثلا| نكي :١ ١ ال ق1! هاذا 21“تلا كارو وزر كل لا يك
 ير ةلطوت نارماعد .انمالا جودا كارلا لطيف 0-1 درك ذ امقوهغير أل ملاكا نيو :

 كا دونا ناتي 1 ١ 0اداط حاوعاو لسفلاب ٍ | عتملامآو نابواستم نافرطلا ةحلبالا ف نافب لنلا م نع ءرإ ىقن وساق ىنل وصل رهو تلا ةان دا ري 2ف, اعفلا فاجأ
 0 داو ياتو الوميف انوذام نوكك,نابلطلا هعئرا نولوقيةحابال /لهآوا :
 000 اما وا ةتميل عتسير رم! نا نولوقي نوفق وتلا و اوداطصاف للاعب ل وفكازهو حار الاوه

 ب ناووتعوا دا ناف لال نما نك هعشتبتاككملاءأ. . دولا 00
 . 21002 + مارس فعل ضو ريتاوداخرزالوزيجل يسجد ناوحلالو بوجاك تير

 )اف او داطصاف ىلوق فلا ا 0 7 م 3

 ب ةولصلارهناوغب د2 ] عز ئعدتس لهل ا. ككم ىجمولان شعودارلا نيعتت قحضقوتلا ريف ؟لميئولاهرح لع تي قوقتولأ
 نم برنو متنا اولمعاوك نئخلابريغلا :بطاخمل 2 1. ا 2 1 2 ا رعد بردا نيداكيدنلا انا ماكتسانل| كل 2 لير فتولاوقلطم يلع لمهيفرمالاةقيقح

 يقي لا مرض غدي احدد | رقرورلا ومو لوقب قلتم قوز جاز ناراوسو اقم ا بمحل ضدنا قلبا خااثف -0 "نكن 0 ك0 0 ا ا 1١
 50 أدل قع يضتقي, بحى يوي .قو حبال ليدل ن لاق نا

 , | وغ نانتمالا حس نيعس اخ ةدرق اونركوخريختلا ذأ | ايهتسم تا لعل ا اونا واو ءاطصاورتللجا داو لادم
 باطما نع نش اسا 0 ل ا قات 1
 كا 1 م ا 5 لجاشيح نإ ران اجخ الازسناذلف قادت لوقكن غلاف . |نيسمامال ب اهرلخ دال رتوغ مارلالا طاساوكقزراسأ |لجلإو رجم ثيح نيورنملااولسق اذ رحل رهشالا لسنا ذلف ىلادتءلوقكن ارقللذ
 اببطلا ل حارتتل ف نمل يرملا نمحهغيولا و داطصاةرتللحاذاو ىل ادت لق ىف

 ا جرح نوكيفاضرثناكا ذاو دارملل عنو ٌمنم عقوامن | دايطصإلابرمالا نانا اجرح نوكيفاضرغناكا ذاو دامه فنو مم حقوامنا دايطصضإالا,رمالا نات | ةرحتسل مالسلا يلع سو علوق وخر اقتحالا لي كيران

 هناوش,ساجسنإال مالسلا يلع لوقوع باتا ونيك + نئارقلاب وريخ ىلع لمي | ىناو برجولل قالطالا سسعرمالا نوكي نا غيت هيلع
 بارثل ننلا ناالاب سلا نعبر قوهو كيليادم لك امنع: 1

 '[ |تاداعلاحالصآز قالخإلا بي نمتل بيداتلاو ةرخالا
 نم د دزللا بوجولاب دارملازيارمعالةقيقح ب وجولا لرق #0 حق

 1 امههمحتامال عطقلا م 0 2 يي ا م ا

 2 اراضاالوااوربصارعت وفك ةيومتلا أي ق ذمنيمق نم لوقت م 2 < تمم ةنياظ وع. -
 رشم رخ ىلا يرض وها غول 4

 م

 ب

 صنا ارقي روما رت قريخلا ماا لاف وبول لثال رايب ىف عرش متن اجللو

 عج 2 1 : 1

 ٍُ اذا تاز ةلطحا ذا لرق لس نيضأشلا نم لاق نشل ا هلكراؤنالا ةوكغمىفا
 . | ضي املو تكلس لض لل ارم الا داعو عفترا نويرقلا ببس ناب امالع ادداطصاف >:لوت ن اودمارحاكاببسز مرح احلل لح ناكد ايطصالاف ا داطصاف مارحالا نمتجرخ
 ّظ ًااتقلاف قحملا وزي جلا دذو 3 دوس سوي هرعأارهشالا ملوق لل رح اب الا ىلا بوجرلا نكيرف صل رنيرق اصيب ”لرمجالا ىلع مرّتملا رظحاف ل رعتسم
 2 لانا نمو بلوق كلت يظفل ني درق هزه زن لاعتلرق نعلق 0للس مصخل )اثم نب اوجؤلا :تساباالاو لرق لطم وجو تبث اًعونص”اروظحم ناورهشالا ةزهف

 كح رمالرعسلوقو تايغلا فان كرايتخالا ى اذا ف مل وال مسكب ريو ايضتن تفنن ذاف تحابالاو برنلا مزارل نم ةرخلاو ريحا ءافتسال لاق كلك يلقع ةنيرقو نه را
 ا يلا ضن الط طشض جرلاب قلعتمرمالاب نا نمتراون الا ٍةركشم ىفامدرومأملاب قلعتمرمالاب ملوقر ل والأب + اكتنالاسييضت سحب انلازاعتو رلفشالاب ناتلتم صايل

 ”. | نمريلع نرتقي [مف ارمالا ىف متعز انتو ىل امت ىلرق دوهلحف ى ١ مزيب ىروش مصرمل و متر لرق ثلل لنمو ل نيشرلاب فصوتلال لوف (لرس باوج لاوس
 ع |دق فرع « ةغيصلاك بجو عل حفلا ناكف نالخلالب بجوم ةقيقحلا للترم اوهامو ةيظحلاوه قالطالا  لصالار محنص سا هثئارمانريبجتا رعت لوقو لعشلا



 مل طخ ىلهسنسلا نب اسملا يعل »”صصنلاب نيكولا قتسترم الا كرات ناوهر لمجلس نوم ضمو دفملا عدل مج! فطع مزليالا
 ميج نعل نول ىلإ مجاري وضلار هلت كلص صنلا اوه ىلوق 0لسزلا بجولا بوو لوفي قلعتنم زلا قري ءاقتنال ىرياجلار ملا اسيا خلاانلق امنا ىارلق هم

 نم

 مي

 6| لوسرو هثاوكحا ذا لوت 0 يوب ظ عن ميج ارنا و ىل وسرو هنا ىلا رج ارريمشلاوهرما نملوق 0 غنلا قايس ف اما ثبح نم امهثومحل ممجا ناو
 ىا تا يمس ميس رهضقف مت لوق ىف امكق لخلا نعم انه, أضقلارسيلو 8١ايازلااو سبك نا كلير ىضف لق ىف ايكوكحلا عجب يذاع نم قف ءاضغلا لولا
 .لرت هل ارا صي الزاهعن بجرب هنا ثيجن م ئشلا دوجرب هللا ةرامالاّزاعت لع راض غلا زالطا ماو هلا نتن اب لوسرلا ىلا ةدانسا نإل نهقلخأ
 | عافت | لعرتلاكرل ل الد ىوفا الا صنلا نا ىلا ١ اميا ضيرتلا ةملكدرو اان ازا :ل/ليقو لق كك دون ىرادرب ناهرز خس | براز ىهتنم نر اهتيالا]
 | سول ا يذلا ىف اولا نيعولا لاق 025 نيزمال ملك مدالاو نجت املوشب روعسلاب ى ا كلترم اذا دوحنل الز لملوق كشاأمارئلا هيل ل ني صصنلا صو تجارعص ةريخلا
 | دحر اللا عل ثرمعلا نضيف ف[ ضمر سصمرم لاو لوسرلا ىلا مجري هرم نعرجتملوف ةريمضللا نا ىلا ءاميأ لو سرلارما نتيلرت كلش نعول شلا ىف
 ل دا : 227 حس. ناكابجاو دب لوسرلارماامب ناينالا ناك اذأو دوهعملا
 الا مم م فمبم 7 لو هطول اببجاو هن هارب نال
 . ا نو وقوم هنا ىلوق كلش لال تسلا نه ىلع ع اريلع
 نار رمالابنييلمملا بروما نعرارتضلا ءافتننال بوجولا بجو ننام ى| | فوقوم صنلا نهب لاكرتسالا ناداربالا ٍنهريقت
 0 0027 هر( ١ . . ى | | ب جولكنحيلف رعت لوق تارمالا له نوكي نا ع
 هعمل نك نالرمالوسرو هنا ضف! ذا نم ومالو نمو ناك امو للاعتملوق وأ .ليق ناو نهر رجل نيالوم بوجولرمالا نع نوكأ

 م الو نمو نوكيالفرماي هلوسرو هياوكحلاذاهانعم نال لو هرم | نم قريغلا ا طل نيش 2 ودنا . ا ل لح < نر | | نيلعا نه نا لوقف برجولارمالا بجرم ناوتاش
 0 5 0 ممسا ىلوق ىلغؤوطحم :ءامناو ىلوق

 لعرب لباول]قيولا اش ناورمالاولبق اًؤاش ناو |.هرما نيرايتخالاوهبل نوكي نا ليصل ران وويل هلك خ|راففر»
 مهتاا كاعنمل» لادن لوقوه ضنا ليقو بجاولا الا كلذ نوكيالو اهمال م ني در ديف تا كاعنما 'لاعت لوثوه ضن ازفو ةللا كلذ ١ هلأ | لوسرلارمال نيركتملا زحف وهامنا ةيالا يف دراولا
 تقرتولف كلذرما نا سبرايتختلا كل قناه ى نيل ريال, اطخشلنرماذل اسر يعل لس رسلان نا كوت فلما 0 3 تا لو بوجولارمالا بتحوم نإ قوه امنا عازنلا نا
 ناأسلق امنا ىاهاَقربغلاءاغتتناملوق لع طع .كرانل يعولا قاقحاناساو دوجعسا| ولا لمحت نحن < ارمالاا نه نا هلع لادم لكلا

 ان ىلإ لوقوهو صنلإرمال هلر اتل ليعمولا قاقتس) بوجولا رجوم ب ا نسذإ لمن لت ىلاعت لوةوهو صني رمالا كر اتل رسولا قاس "ل بوجعلا "بوجوللر ما! نه نوكق بجو وركملا ةباصا| :|] نلف لت لوقو صئلارمالا كر اناليعولا 0 ا ادب

 نوفلاخي نيزل /نجيل اويل با نيو جيو تنتفوههيصتن ره رز/نوفلا خيا .قطحس فلاح او لو 902 سولطلا لع قداس
 ل ف رف ةيملاوب #7 ىن | | >ارضالا نب باروجوممو ءاماكلا قايس ناىلوق
 ةرخخلا) ملام زسو ين لا ىف ةنسؤمهبيصت نا منكم و مالسلا يلع ل وسرارمان ناض فلان اللا كي طئامناو لو هلك نانا
 ا هللا د 1 0 اتف لق هلت هيروماملا نايتاوهورقفاوملا
 | نه نوكين لع وقوم تأ يلع در نكلو بجلولا كرتبالا نوكيال نيعولا انهو ممملا 7 ا كوع
 اكالرودراكتالا جلع فلا لل نوكت ناز وينال ل اوتو موهو بوجولل ضيارمللا اسبر دلل مدام هلك وا 5 ِء 9 بججوم نا ىلع تاريلع_لوق كلش زملا ةرب خلا ءاطتنال
 ناهي جايتحل نوب ب وبول مالا اذه نا للا دملفلا قاس نأ باجر لا راج علل مالك عسل نصدر ك ِ ِ ٠ ولع تأ انا ن كيتو ىرعلاو ةغلل لها عامجا صملا دارم نا
 از بل ملاكا نارملاعتسا ىف دا لا نأ هبولطل ةردانصموأ يشر يسب ل نمل هل ل ل ل : ةمالا د

 اسجل لالدانكووتنلارضحب ىف و ام لعةطعلوقحلاو عامل 00 نو ا و ايدل (يقحان ب (يب (تنكلا ميج نينا سيح و سكك يل لج ن0[ 0١ رك هبا
 نارلصاتيواهقباثئنومفماعتفوطعمزلقتسمدطمع وطي لوقعلا يسرد ب كيرا بعد
 ان بلا دارأنتلكن ع اوعمتج ويخسر مالا ن للكل الن عاجلا الد يقمع ها جد
 نيتفدلازسال اقتل صالاو ب جبولاوهبلطلا ىكٌلاكلاورمال ظفلالابانال حان 0 ا 3

 ربح نالكرقعيرل حادجت) لفن نال عامجتلا لال لاق امنا ةب وبول رج وم نا 00
 اك ؛ ررشأ 0 0

 رمال نالع اوقع اليل ىلا كوم يلع ل ليتل عامتلا نلف لتم نابوجولا 2 م يل
 5: نا غينيف رو صخح هعملع )حلالا لب قتسل وضل اهلكل اذا باستا اوهوؤجوللا |لحيزاجلاوةقيقحاو كلارتشالا نييراداذااخغنلا | نا يلو هنن, . 0 دب | |ناتكارتْشسالا فدلصالاو ىلرق

 هك انيس ىاريف ضلت لرق كر اجمل او ةقضح ا اع
 9جلارمتا) !بجوم نا ىلع ل. يلع لوف حل كرم لا ظلال! بلطي الحا نم ”لدذ بلطب نادارا نملك ناوخو ئش هعبلرت هلسل ني ربح ميلا
 زل مم الل ىلكلاهلاو لاقت لا لعل يشن سما و حملا ىلع ني ىض املاف مل ءوضوملا ظفنلا ثللذ ىف الا نجوا صوص سماع لوهلس
 ااا ارا ءاتالدلو «لرر باولاوس
 رقي مال لازإ طلع كلا ىف ليعتسم, ضل ظفإرهالن ليقن اذ ةأمتنا مضقااذا لق (لل هررنا دال اتخإلاا ءاقتنارهو مموزلم 0
 لمت دسم ءاضقلا طفل ل رق برجوا رمال قلطم نال نه نم عزل الو ميف مالم لو مازال نيررط لكنك | ذاالا ةريخلاراعتنا سضيالف | نير ىضاقلا هش
 فلا رلرملا ناكرل لوقا ةاراكتاالا هجو ىلعيل وك العبر ؛«ر وكن لل لحفل ىنتبت) نوكيوهو نلط عزرعفمارم الون نالارم رق ل يل نب اقل طمرم الا عسب
 قتنتفلاما نرمالا نارح اول ناب نيفلاخعلا هلا ددرانههو مامجتإلاب الصا ةاغمل تسيلدرانلا ىف دل خر الاوز اكفلاخملا نوكيفر الا جدع
 سلوق ءرخسأ ةوكشملا ىف كور ثي نحب نم تش امكرف املا ىف قش الا لهو ةرختلا يف عوف سم بانهلااين سلا ىف نسف ب اص | نا تس ا ةرشآلا تب زحلاوا
 كج بل بصك مك 1( مج سر لمعت خب يمص مويرملا لمع لمعي ملال نلاو 51 ل سس ءامجتلاةلالد لوف ( 4( رسز «ؤلإ] ةرافكوهفاين ىلا ىف بقوعذ ءلرشريغ تس اًييشن كل 3 نيعبأص ١ (نمثم السلا ييلع |



 لا اش نو لرمالا لقا زنشنم يل سأخ
 3 3 باقعلا ثاذل ذملرق ليم الغلا ءا
 اقرت سسكوفي امكرمن أ مترما لاقيياةينا)] مزال سحتمرمالا نااهنمو ارمذاملالاو برجرلل

 رمجرزن نااهنمو جيرلل ىلع | درا

000 
 (نوكت انال لبس ايقلإب::دلل ات ازلا له لسلو بوجول لوعملع>)ا د كا نكرمتالا
 لاعفيبولو لعفب مل غرماا ذا نيسلا ناوهلوقعلا ليقو كاتشالا رع لالا
 صوصنلا نايبجلقن نو دل 3 نقيس ب ويرللرمثلا نكيول ولف باقعلا نتا
 روبولارمالأب درو لاذار نا نايب ىفتملل عرش بانطاللا مكرر ختأ وتس لو قعلا و

 برنلاوادحارالارمالاب تريرااذاى |برلاو رتجرابالامب تريزا ذارثمكحاذامف

 تقيقحرمالا نا ةاجضعب مث :ةيقحسلا ليقف يف ىلتخا خيول كل دعو
 ةررقحم نركب غل ارضعنو بوجولا ضب رحباو لك ال قياب شلاوتحلال)
 او لعفلازاوجبىجةحابالاو زنا مرح ممر عفلازاوجرت راب بوجولا نال ةرصاق
 رهو بوجرل لوح عرطح غانم امهم لكن وكيف ناوجر مه هغلازاوجوه برن

 0023: مل دز انوهوتققحل فل, #يرأ قلق داق ةيقح '
 ابروبرلاوه لص ازواج رق .نالزاجمل ب يتقيقحب سيل نا ليقى الص ازواج نال
 -7لازاوج عم لازاوجتحلرالاو كزنلا ةيرحرعم لعفلازاوجوه ب جول نال

 :نللرشجلا ول اظن نيرا لصاعلاذ كرالازاوج عمل عفلا ناهروه حسو

 رظن نمو ةوصأة ز:قيتحن وكيف كانععرضعب ىف لمعتسم, نا نظاصقف لعفلاذاوج
 انوكالف رحب لع لوفاو ةنابتم نعم يهمالكن نعيم ل صفنلو سنجل
 سكن مفرمتالا يص ىف وارم الا اخفل ذل ش0 نه نا نبقحت اماوازاجتلالا
 نيابي نادارا كحد بجولا ناب نحن صملا ف امل يلع ديزل يولتلا ىف
 ضتقنال م١ _لمعازوروركتلا مش. )و لاقف ل وا راركتملا لقي لهنا
 ةتفاشلايلاببهذارك لغخيالو وق يلابه دامكرركتلا بوجولاابتعابرصالا
 لنيايو قرم ةولّضلا!ولعف انعم ناك اولصالثم ليش | ذا خس

 سار كتل! ىبجوم نا ىلا موق بهّوو”لصاأت سعراركتسل

 ناس ة|لوقعلاو صوصنلا نإرب ىف لوقا( هنر هممت ملاطن
 مص ظفل نمل سس "الف دوصققم عمر ايييالا نارهو ةروكنملارةيبش املا ىف
 شع ةحابالاو بلنللو قالطالا شع ةصاخ بوجولل :قييقحسم دعرم الا نافك
 ١ نع هلع كوم سل مالك نلق ىزاجلل فحم ىف ةقيقح ديب شا متلقي
 عضو رزجف_ليعتسما|يفللاو :قيقحرل عضو أم نيع ىف ليعتسملا رزاج
 ةروكزمف كلوت (| © نر: اميف ةرمأق ةقبقح بوجولل ةءوضوم ارمالا ةغيص
 ]لوف نين لب اقتل هنالانهداز امن ١١ بوجولارابتعاب كلرق

 او ةني ىقربغ نمت بشي بججوملا نا ليتحملاو بجولل نيب قرفلاو لمت ا نهر ضخم

 و ص[ ةذقيقحل

 رافت 1
 كني لوقمللرخا ا الاقم كلل داو امكال مت ةيشاح ف لقن لوقعلاو صنلا

 لديهم الك هاط ليق ناف هام لسالازجيراتخحرهو لوق (١٠(لسارريونت
 ظفللا نوكي نأب ةيلكلاب زاجملا لاطباىلاىدؤبوهو ةبرفلا مامضن

 2 لعتسلل اخفللان ا مالك :صالخ لب مهاظلاا

 1 09 سر «.ن علاطفرامت المت ةروكنم جيولتلا فامويتنتو ها رجولتلا كف
 ا 00 بلو معا نصر يره نع لاقي بويول راب, الا لفيالو قش

 0 ,ماهنونب تبتيال لمحل

 / وهو سايقلاب خللا تال لملىلا نهراصن لوقعملاب هومِسا قو ىوغلرم بوجرللر مالا جومينوكن ا عربرقتر رقم لخد عفد ا انه سيلو ىلوق لس
 سولكل ا دلاحا :ليضتسملا و مضاملا نم الك ناذ كرمال رع لصنالا نول نأ 3/ب سايقلاب خلا 21غ سيلا نه را رفولا لص خو زئ امرت

 نعتسا رق غلس لمازن نحا و ظفللا لب ليقتسملا نع اظفل اريمتم رسل لاعلان أل وغب نا
 2ك راولحنرمإلاو هلال وزال ءذ ضف بوحأونال رحكراوهل ليق اذا لاق لاحت منااهنمرخأ هجر بلوق

 توكيالامكر اهيل[ نو سرم “لا قضي )نا ضقت !نهو
 ليل نلا نوكي الفرم لاظذفل ىف ال ريغ د لحف اوغرماالا رخيص ىف فالك رراب كاملا نبامبقعتو فنتكلا ىف فنصملا لأق١نكراسكتالا نو سيرعسكلا

 نا كنب سو عقس ١ هلإرق نييرهاظلا قرفلل فتنماضيا ب لنلاو محيأبالا تطتنأف عا ىفتسالإبر مالا ةنيصل مزال فلا
 بوجولا غش اتلا نود ل والا ىف كزنلأب [انيدناد نقلا

0 

 , تولدالا

 تاايممرحاو لكن ال لو هّشرمالا بجوموهن
 :| منال 2ريمضلل يوصن انه و برتلاو ةحابالا نم
 "جيلا العتس | نيبزللا نيرمالا نمعس | امنيلرت هل
 عللضعتق لاعتسالا ةاوهو مل قكرتحابالار
 مالك ىف تيرا نلا قرصة لارتقيق حلا ىنعم ثزجر
 | -عناسالاظفل ناطاولا دكا نهوتقيقحلاظفلب
 ىالث عويسضتلاو ةرصاق ةقيقح نام نيلاورطقم
 |تقيقحف ءلووضوملا هات ليعتسا!ذاطخؤللا ناب
 0 ةاقيقحل لووضوملا زج ليعتسا ناو ءلماك
 | 0 زاجف ل ووضوملا نع دراخلا سل معتسا!ناو
 ١ ريما نجران |وبا خيبشلا لشااقلا ليسقو لاق

 3 ع وعلو وم م
 اوف للم ةحابالاو بنل 2 ليعتسا ل ذا نيب
 - | تا دربغو جولتلا ىفامريهنت ولا خولتلا روك نمف
 'أ رماظفل قالطا ناىف فالتخالا نااولاةوهضعب

 معرب اهف ىلاعت لوقك ب رنل ىف ةليعتسملا ضيصلاو
 راولك عت لوقكحابالا ىف :ليعتسلاةخيصلا كيد
 : |:لغلا لح نالول او وهضجت و زاجم دا ةقيقحاوب ىشا
 لرتساورمإلا ظفل بلعو نصام ثارمالا ةغيص
 | توكلوا تثاىددنبلا مالسالازغ نابل والاع
 اخبصلا روك غلو ةصاخ بوجولل :قيقحر مالا ةخيص
 راتخا الخلا نهرك وت قربغو ب وجولا نيب تكرتشم
 لاق و ب شلاواةحلبالا ب نيرا! ذارتقيقحرمالا نا ا

 اليفل زالطا ق وعام اذ التإلارراولعف ريصاا له
 هميسلوق نيب فانتا مزلالا و ,تغيص ف ”لرمالا
 : ررومأم حابلا نوكب قيل ناب قاتلا سعر تس
 رمثالا قالط! لكلا لنذ :لزتعلا نمعكل هلا هب
 بص م عرمالا زالطاامأ وز اج حارالا تغيصاع
 : مسبق هند فت نشل
 . | ىف برنلاو تح ا.لاوظنف ريغ ثيجاحلا نيللوصا

 ١ ك0
 قمل |انغل ق الط ارسل ناالخ م نا ىلع ىداني
 نعيلوق كلاس تاطوسبملا ةركنت هل دا نيقيرفلل
 متورمالا بجرم نيب نكس ممكحسو بجوملا ناب
 ًارمالا نا فالختل نارلع) لدا ىلرق هلطرمالا
 اهريفي ةرملاب سيقلارمزلارراركتلا نيقيراركتلاب نيقلا

 0 ١
 راف كل | رمشف -. دكاشلا تاحصاس ١ قافسالا ساوباوهنم موق لق | سعب قرم

 ءانهرسلو ىلوق (1 سر
 نير نعول باوجلاوس
 ؛ النقال ف ةيشاح ل روكنم ذل ار صاحرعم يربرقت

 .لوعض رارع سرا محم

 وكب جلا نمد زحل زفه ةحابالا و يرتلا نمط



 ( نيريرفالا ماقف جاوكيلع بتك هدانا سانلااهنايولسو ريلع هنا لمحت لوس لاق لاق سيخ نإ نرمح ىرر :/(سب اح نيون لاد ل 3 0لس
 1 هج م رسم ةرم لا واوعيطتسن ل واهاولمعترل تيجوولو تبجول وعن (ههتلق و لاق هلن ا لوسرأب ماع لك ىفا لاق نس اح
 قول ملا قلدتل ةرركتملا بابسنالاب قلعت تادابعلارناس فركب اح نيعيرقالا نا باوجيلاو لاسف لق هلس ارحب اركتسلا ىف هسا سباح نيورتا
 ملاسف لامع هيتشااف رركسريغويهو ٍتيبلاب نلحتب ورركتم وهو لبق هؤادا حصن ال تب تنولاب قلعتب محلا ناس سومو رهشلاب موصلاو تافرالاب
 ميلع وق هك غنا عضوم ىف قركذ منال وعي مناف ىهنل | فسر صصملا الع ولا تابثاالا فلوق جلس رمرت تلق امكرمنالا نمرزركتلاسههفل لاوس سيدلو

 لشم طرشلاو طرشلاك فصولاناذ ار كتي ملقلاو لوق كك لحج إل دراركتلا ىضتنقي ل رمال نإ هلل تس نلملدو ىلرت ل اركسلاو مومملا ىلع
 0 بضتقي ال طرشلاو لولعملا دوجو ىضتغت ايرناو كا كارركتب |ذكذ اهرركت 0 00-0

 را سي ©: مركت بجيول ةلحب قلع | ذارم لانا ليف امك لعلادركتب
 7 ا ا 0 ا“ د 0 . تسحبم نم! ٌداغتتسم ناكوراركتبجوو ليزتلعلارركتس لعفلا
 ا كد 2 2025 ها نجل قاىلعلاة لو 0شيمرتفرخ ال يلد

 ى لاف يلع لكنا جيف ناوي يطوق نا سلا )هن ةناكونا عمرك. ها عينج لك لق لح جلد م الراهن اوس انها باسمنا ر:رمز لرش يارس ديل سلس حررت
 نرالنم ٌبلطا نيدريعتةررمغ) نالراركلا لق نى هللا هجر فا شلابهذ 0 37
 اهب ناقتي لمع موعل نضل يككنصنغ تالاف ةركنلاوةركتوهزأ نختار سدس ا
 0 ا حمال انتج ما اردو ينكر نطو دب سول ولو للا وسنولا ا قرنا نا
 ٍ 2 5 : 2 ثنا ماعم ,..اكءا لس تا ليقول لاؤاذا ىتجراة هلكرمالا لول نم ت١
 باو بص[ رض: در نول فصوب صوص اواو اا ميلع لهتشي غلط سبم لب غلط [نبم سبل قالطلا
 الو للت ا قكط خراكاعم اك هانا ' 7-95 د | 1| .لسللراركتر ار كشلارماالا م اضسقا مرع لأسم غسدارملاو
 3 ىلاعت لوقكشاكلعمرمالا ناكإ ار جوملا ارا كاشي مادام فتان ع رم
 ارعطتافةفراسلاو قراسلاىل ات لرقكف صوب اصوصخت وأوربا ةابنجوتسكأ |درشي و

 هكا قم ثان لا رارجاو ثلخ

 عطقلاو ةبانللزركيرركتي ل سعلا نأق فصولاو طشلا ركز ركت أ مبجنيا انج
 فصولاب صوصخلا نكو كراتو طرعشلاب قلعملاان نسعيف :ةقرمسلا ركب رركتي

 مل دينإل لصاةريمضوم تيعاتجلا رنج رئارضورغ
 لقتل كلثلا و ورجوداب لافي نا نعم جو نع
 يوم الك قكحوزف رهف ةيقح ا حفلاك>رعتلا
 2 ع نجل قا لع عقب كل .لمال وراركتلا لع نيال نا ىؤءاوس ورغو وب اموت كلثلاوومجمن ا تلق ناف ةرعتلا هلاتحتل نينغالإ
 0 . و | | ءاسنلا ككتخت اولارخكلا تاّولطلا مع قلصي
 مكن عراركللار مهلا لم لامل ل وظي الشاق ناكل قالو لوق نمار سمسا ليرخشإلا _امتلا نحب ةأرملا "نص حصرخالا
 دارفالكدارملا نا تلق >رعتلا لمتحاةقالطلا
 جاك يرحار قأرما ىف تكرلمملا ناالطلا سنج
 قلما لمادكرةجالا زك اهنالاو نرخ ز جف ثلذلا وهو نحاو
 تظيلغةنونيب نيتشلاب نبت ةمالا ناف# ثلا لق

 لقا لثع عشيرمالا نا لوفيف كفن غلط لوف ىف كلذلا ةين وكون عربا ذيك
 ثلثلا أذ 1 !١هؤلا . : ب وفرش ١دؤلا| 22

 هنا ثيحنملب لول رم رنا ثيحجرم الو درفت تيت نمتلب لدن منا في نم ال | ير نمو يكل ايقيقح ا درف سيل ذا نيت زا وو كرجل فس 0. ١ هكرتأ |نلوريقتررقملخد مقدؤالاقاذااماومل حلك ص تاقلطلاوا كلا يفلاوبو سنجل لكل فو ”"| رهو 0

 ل نلاب الا تسكي لا نهيل : ى
 لمسعتنالو لقى كسور كلثلاو نتف حرف حاولا نال كيلثلا توني 0 اواو را ا طع ابخن 2 ةا او ف , ل ىازنا) ع نبأ هلاضهروعلا شاتال هنسطعلا
 مز غلط وق ىف نيتنشلا :ين رعصن ل تا ةم ةأرملا ن وكت نال! نيتنفلا ةين| |منم «<-نضعلارعهخم ا رش لع تيشاح
 املريشلوت م#سو باو لاوس

 اذاالاملالّمحغالو اخف اكول سس سيو مكحنالو قش حفر سيل ضخم رع نال
 ىكمحلو وهف ةرجلا نجف كلا اهفححف نيدنشلا نال تما ةأرملا كات تن

 ناتنن عقت ابنا نيدنت كفن غلطلاقاذااماواهقحى كلذلاكأ د : ب
 - هبه لم ف مرباص ريغ دا طش قلم توك تقرا رمال لاقحا نا تل ةرأبت يربي تل ا 7 وت اع وأ : : بلوق "4 سر رس لانه ظئافرابت الا مق

 ضن ناف ببسلا نلعب طورشملا دوجو مقتشل ال طشلا دوجو نا فصوب نيقملاو !طرشن قلحملارمالا نمل ببسلا دربخل مضتقملا ببسلا د ست نم راي هنارهاو الا عنه لاثم2راركتلا تاء اونجو ك!ةةرعسلارركسرركتب طقلاو لق ("(سم) ٠ ةيفنجلا ءاملع ماع به نمر سر ةيفدحلا اسلغ
 م + ٠ حضارعف سلاري شت و كل ذريغو مايا ة وشنو صو نينشاك سفن قلطل نم هب لريضت مص اى د لعلارمالا لقكيولرل هن! ةةربرفت لخم مند وا لقا ذااماو موت (لا سار «رهاظ مفرلاربرقتو كسفن قلط لون ىف ثلثلا تاقلطلا ين معي ضيكف ضيا د نعلا لقول داركتلا لتحمل ذارمالا نا عربرشت ضيا لخد عفو هارعقي رنكل كلذ :ليبق نتاملا لوتو , رعضوتلا نكن غتس ملص امحامب باجاف حن دقي ىطامد ًانيههرهوتلا رن قناسلا مالكلا نمىث انلاوهوتلل ف د كاذعنالا نا ةعريرفت ر نقم لخد عفد ه1”لثاق ناك رن (|/ عر «ببسملا وحد
 !١ عومملا ثيحنم عوسجملاو هالو فيتم ارهاكتا تع

 مرح لسد لاوسلا ناف لأس ملفر اركتلاوهف اذان



 ناعما رلاولا ىرصملاب لاق هل كلرتشملا [لمجل' ناركهريسعملا نس اماو طورشلا ىبا نا كخاريذيامزك د ريختلا نايب نارمرض زل ييخت ناب سل قمل
 | مهمل لرف تاهىلا م اميازيئوضتقيالامن ١ى | لوق 0ليركتملاو فرحملا ا ىرصم 2 ايلا فاضملا رعضوع ماللاو بلطلاب
 ”تمواوملا زل كنم بلطا نمل 0ليل دالي ىوكرلا ةيلاو حر شل ارضحب ممهف امكزي ل سخن الو لوقل اليل سيو ىوتيرل ازصال ليل دزلاةغيص نال
 انصملل ةفصر فوه ىلا ممل للرث نا ىلا دامي له زل ارنتمرصتخملا ىرصملاو خلوق حشر برت منملا لح نمر اصتختلاف الاو ىريخللا)] ُقلاشنالا خللا
 نيرا ناواولاق امك نيومتلا نمءافتتست ةىحررلاو وغ ثيحن مروا ويوضومرهو نيك رنممق حلل عيوضومر صم ا نا نيرا نا دنلوأ انهه دري ءئاولع اوت
 اًدرف ناك ناووهف 0 نام لإ ذ نالت الانف نيضي ال تكل ول سمف تينت ال درف مظنفل نإ

 ناس ولا ظافلا لاق كلم لماتع زاركتلاو مومعلل مالا لامتحا ه انه ودوار ماادابف دلك ةحم ا صقر زعتسالاو مومعلا ةارجاب نرنفا ف

 ماس 0
رصوملا فاض لق نم |لهو نحاولا عمجي

 هفصلا] نو 

 مل 0درفرضىزلا ىرصلا نصا رنم لو كك فثمسحسبم
 راركتل اوذتنقي ”يرمتالا نا ١ لكلا لصالا دع
 لق 0لش نحبوتلا 1-2 كلذر لات 0 يزمجالو
 نتلاو :بسسنجلاب دارملا نا ىلاماميا مكحلادفماو
 .وتلاذ قيقحكأ درفلا ةيد فلاب دارملاو ١>ْملا

 درق <لز الطلاو قيقحا در غلا مكحلا جفلاب نوكي
 د ةرح ا ىف ثلثلا نم ءومجلارهو كج فر ةيقح
 هقرسلاك نالطلا ءرساماماو مالا ذة. نيّشآلا
 ومجللا - | ىبكحلا درغلا هينولمي الذ ةرلصلاو
 لع جي قتنيع مرح ل سل ناقرمعلازسأ قالا
 2غلإراعيرمعلا ئتتنااذاذ نحاو دوو كح ةلمجملا
 ١ ردوا سف
 اور مهاوالاب سيل لو كللسراركتلاب نيلئاقلا
 رمالام اول اهلك تاقوالا تا دابعلا تقرنعتتسال
 رتمنئالملاامآو موزلملانكفءامجتالاب لطاب مراللاو
 اكل! ضعب سيلو تقريراعش !رظفللا ةسلمالف
 لاما كلم كتل ل ضعبلا ن/نيعتلاب لوا
 الاتيملا نال مرق 0 ىرشلا باصنلارقب تسا

 انوي ق حريعسف لمي قلط نال .ريضت نآيباك لقال ييخت نأ هن الجدل
 قرعة عرملا ةخيص نال لاقف كرس عرفو ها, دع> )يل كمل درواو لاي
 خر نال رإركتلارم>لا ضتتقن رانا ا درفوهىزل [رضملاب لعفلا بلط نم
 هلوقد برضلا كانمبلطا ٌتمرصتخم برضا كارتر رصلاب ل عفلا بلط نم
 قالطلا لعفلعفا نة, قلطإ قو ةواصلا وكتممبلط | نمر صتخاولص
 61 قرمرجموتلا نعصو رامي ضيكو رول للتجل  ؤ نمره للا
 لع يل للاوترنقلا!نميو علا لميت نالوا مم صتخل | طدغلاف نا سحسولا
 ملل نآيباونكل زعمب حشملاويسين لاو تي جرفلاب كل ذو لوقو ىكن لصالا

 : م 8 هلك

 دوتلاورّيسنعلاب قيصتي ىزلاوه قالطلا نال ةاسضن ةلطلوق معا صتخلا
 تيبل|جلاقين ميلا فاضيمتا لسل نبوجب | بيسر هو ممسس 1 دعا

 0 ركام هورمعلا الا ىف>لا مكجلل درفلا يفر جلف واوس و اماو نخل نيل زعمو عكحلا
 اقحلعفلاتربشف بوجرلل يبس تقولا نوكي مضر
 ”وجولاوهو باطخملا ]نه نمرتم نلا دعا نكؤم
 مهاقياب لعفلا ب لطن ءانضتش الاب فيل ب اطخاتلو
 تبثو ءادالا ب وجد ربعو ب اطذحلا له نممنيبعلا ىف
 .ارالا بوجو قف لب بوجولا ىف بلطال نا نه نمم

 ارضتقيولا ذارمالا ناومتو انيلع در علاوسب اوجرما والاب لاهءابسابف تادابعلا نم
 كل ةريغومامصلاو ةولصلا لثم تا دال رركتت هجو ىابف لتيول وراركتلا
 وجا سفنل ببس وهى زا تقرلا سلف ب ,تلاراركت نال بابسالاب لبر ماوثالاب سبل تادايعلاصرركتام نا لوقيف

 ا ل هر طمعأ ملا ىلا مولا نهلو ةركرلا تبحبو لال كم هير رقامههومايصصل ابجي
 ارسزلا ع الا فالخل نإبب لوقب مفدهولا حراشلا| قلو _رويسولا عيل ببس تقولا نقرا ميفراركت ل سلو تيييبلازاال مالا
 ماضل حورشرامه الا مق الوقت لإ تانغ 01 ميرزا بول بسرهانا

 ًارييخت رايب كلوت () سر رارإلا بجو بيس 0
 اوم امليلدو تلق هال باجلاوس ىاركتم ناك أمت هدا بن اج نمارث ل فترمالارركتي ببس لكدوجو لع

 دوس افي ل ىف د نحل ركذ :خيصلاب نرتقااذااولأقأ تدك
 ا م ةيشا د دزلل اركسملا لفقتحا/مل عف اننا لسمو امكَح ةدسيحترلارماوالا رركتب تادابعلا
 : اقف اشلا فالخ ناب ججوزلا ىوناذا نياتشث اهسفن قلطت نا كلمت ذ لبق تتاملقو ةلخاروااث الن كتف 5-5 آلآ :
 بش وح ضح هلع نإ خت ةروكنلل ةلاسملا ف فالخلا نمضتتء جلو مسعإل

 نم_راكاش أ مضشن ”لا مناهل لو لجرس

 ولط تفرط نيابق نملا يلو نش مقبول د نعلا
 ءاضتنق !لوالا ف تساثاق الط هلرسصللا نابالا

 منعرشو ىرتزلا لصال ليل درع لب تنكري لادؤصف نضالصتم مقبسل ملا نيتنغلاتين لمت الر قباسلا لوقل ليلد نا نئاملا مالك هاظ
 نع ٍباوجلار نيضارنع ١ يلعر ارتقالارمق ىف دروا تلق زملا درف مصر عصتخملا ءلوق (0( سر ضي اانمض ليل د منمهف رلو لاقتحا مرعوراركتلاءاضتتا
 سريال هناذ ويلستلل لب انريغ دنعلا لاتح! نم منام كل 3 ناواس الان اف نيضي ال نكل ىلوق و درف مظفل ناوهر ىلاثلا قشلارايتخاب لوالا
 أماوامونللا نتج كفا كحتززو رقيفحتا دؤل سيل ضحمد سف .ةينثتلا امو ادكحو | ةقيقح ب درغلا نوكب نا نيتوع | درفلا مرههفم لس تيد غلا لخا
 و حض وه ثسنع نم درغلا ف ثا ليل ريريخملاريذلا عفملا ف مالكلاو يرمصلا د حلاب نازنف الاكريغص مذمعلا تاوداب نارتق الاقي نابف يناثلا ناب اوجبا
 قخسو مف دز ]انملل نايب ل 3( (لضاز نريغو يولتلا ةيشاح ءاضتفن دريان مليل لب ماع ثومعلا تاوداب كرتاقملا درفملا :لمجلاب و مدللا نينئرفلا نئدرجم
 جاف ةيسنحلا ورتب ةزفلاب عل] ذر فنصملا ل وقود نييكف ةيسنجلا قل رطب نح وتلا نعم ةياعر لاوقتس اف ناسن الا تومس الا ولعي ال ,سنحلا دارف ا لك نا نريئشت
 و !مانتخ لبق قف كمي منج دارف لكن اف قالطلا ١+ صايل لاثملاب صرصخموه لب نا نحول !ظافلا عيمج امان سيلا نه فنصملل لوق ناب
 ل م تاو لك ىف ني جرم! ن اكق دايعلا ىلإ اولصرم١ جموس تقرلا ءءاجشا ذاىا0مع»لقعلالوراركتلا ضّمقب ها رم نارهر حس, ثلئره



 :صجر لح او ىبف ىضن تقلط تلاقن 6لححاو ىونوا ل مينالو كفن غلط تأمل لاق نمو ةيلرهلا زل قلطت ن ااهلف لوت لس نيتنت قالطلا عقد سا عب دلل لف هلس ريغ ىفال عيراشلا نم نلارمالا ىف ىد اشلا نيب داننيب فالخلا نامه وتب الثل مالكلا نه حرا شلاوحن امنا مإلا سا ناكراوس لون لس
 لق كس دخل لوق كاوهف لق هير مهالاب لع اجلا وبس اميبشتلا جول لت كش لع افلاوس ورمل ى اا عبكازن شال لوت هل قالطلاعيرمص اهلا ضرغملا ال 9

 وريلستلا جس ماللسلاكقيلطتلا نع نوكي قالط لعد ةأرملل ةفص نوكي قالط هعرتخل ل نيامتالاطلا ناذ زا ءاضتنق | ىرصملا ىلع شا ريع ل ني أ
 اذه حيصعت ةرو يمض اعرمش تباث رهف ءادضتنقا قيلطتلا لكل ني قلاطلا نكل ةأرلل مب فصتس رو مم فصو لوالاناذ لوالا ال قيلطتلاوه لجل لعف |(
 ( لوف نمش رغللا بس مثهغملا نق الطلا نا ةيهنملا ىف حراشلا لاق ام هضتن انه نمر ةباضلا فانك تيرابخلالا نالطلاب احايا ججوزلا فصو هس مالكنا |

 والا قلاط تبا لوقب مظي ل ناو ريف غلام جراخس شاف بلوق كش تهتن|جوزل )جف وهىنلا قييلطنملاا] ةأرلا فصو وع ىزلا قالطلاوهقلاط تا تأ
 اماوارججلا انه ايشان يوي ع نان ىلا ءطيروث دق 03 ّةياسهلا ىف نكشلل ذ نمرثكا ىون ناو
 ١ ال نك 3 بعثعخ لهارثكار يلع و منخمذنا ىضررمحل عد ام هسجبعكلا |:
 : - : ووين ئهنناىشر لل عن (مىلعكلإشلارقعم نم | أ(
 .راعاضن غلط وق ىف ةأرملاهاامت وريغواعرأ شلرما ناكءاوتسراركتلار للكل تتح 0010 يو لكنك ت15
 2 لا ا ا ا ىذ اتييرجلا نا ماملا نبا زشلا لاقؤلاقرس نعلق هلش اج
 قيلطت نلف ةرحا ونوال نو كل ذوزلاىوناذل نينثاهيضن قاطت ا

 هرع ىف او كارنس") لع (قلاوسا نآيبر مثالا نيب ب هرعت صل درو اوث رح او اهتضن ف نياحة ليسا ومضتاةداع نان هن ّ م : عل ريم ...| |اوهطفاف قرار: نمساذاواسو يلع هدد ا صنت ل
 دسلا لقي لورتغل ىرصلل لعل نب لع افلاوسا نو لاقفراركتلا لاقتحا 8 افقد عتم ةريشست قرط انههو لجراوعطت اف داع

 نوبل تل سنل ضج,ىف )يل طع لقتل و يبغتلا بتول نإبب ل نيملوقن
 لتحيا لعافلاوسا نكى اللاحق | ىيرلوآويبشتلا حسو ناربوه نوكفواولا

 يكول فران آلا « نهانعبتت ىو املا لاقر نعطلا نم ©.
 رح اكاد موحصريغ ثيد سيحل طوسسبملل فو ارث اهنيم ئشل ع
 |. ىلا لاق نيحينع هننا ىضر لع ةرو[شفوهضحب هب ب
 جيتسا ءاهب لعاي اريمل دال نا عن هلذا نم يق در(:
 : ربل 00 ال لع تين جرواهب

 قاع لا يزل ع لاوس اوه ول روم لكل يركع ينم نر: استمرت بأ 1 هك ال اعانلا ناس 0 1 د دشمي نحلا نا لو اعارجا لقحن اقوي مهتعأ
 اتقول قتلا يب دال حداق ايسوميف نحأعرواخسأو قلاط تنال لغم 01 وا ونابىر ور طيح

 : 9 : ء جلا حا لكلاو) ىلوت حلل ةيظجحلا ا نحاولا الا, ألعاغل -[لةحا مرع ىلع رقت ةسعجاو نيالا عطش سحساولا لحفلابو ةرحاو اقولك تومي د برت ةحبل لس اًءاضت وشنو ىهيعارمسورهلجراو نيينرعلا ىنياعطت «نصن 1 ثحبىل يا 9
 كريب عطقت قراسلان للوقي عفاشلا نا نإ ميلا به ذامؤعف اذا لكرمازاوراركتلا وود الز هوت وسرم ذأ

 ١ ا وهو ةريحارخا لع قر 3 فقوتل تاب 1

 3 نما لإ لوقا عار ىلا ]رئت سيل ريرنانات ىرميلا لك الواذعلا ةتل ةيفلا ءادسارلا لت هلع امل لطب
 1 اةقرتس نينيلاعطق نمويهوتيامل عددزملالحفلاب و
 1 نالزملا عطتعت ال نا غيض ملوق حلك ةرحاو 2
 1 ةكهؤلل تيثي نا ساب الف لوق هام رعلا لمتحتيال ع

 نجلا اريلل :ضرَمعم يالا نارعٌش جيبو صءاوريغ لاقت

 . مظلل شعيوةوعطق اذدأع ناذ وعطقاف داو ناف وعطق اذداع اذ كوعطقاذ قر
 | طلي نرسا قبال ناروتو رجلا فضلنا ىلا 0 ا

 ارمتلرخ ف الاولي تالا لكو لكلاوا نحاول هيدر يال رر صل ورتخل ىوصللا سيلا ليلل ةض يعتصريغ كلل نك ترعسلا لجرالا <
 لاداوعطقاف ياو ةرحلو نيالا هطقتال لحلول ل هفلابو نيقيبادارمشاواراصفأ رج نس بي 5-6

 ملقا جيل ةيذلا نم رسل يلا تتلف ةمل )عيلان اوهو معلا لعل شبسبلا لجرل مطق اذان لاقي نا تل
 ةينألاىاجتضرعت موف ليلا القلة كل فينا لير يا 00

 | تامل نويل ىاهيقسؤعتم تاكل يق خلصنب تي ناسف ةولسد ل هنااا منو بوزخلا لش
 بابكلا ىلع هبةدايزلاز خل ىزلادحاولارخب رشا تت ناز والاهم يس نيد هين هنا دارس ناريس نأ"
 نيس املا دانا اسجل, نيعت ىزلا نيعلل للقتل الأ [ليمد»: ين الز هاما ياس بأ
 1 د . | | تانيعلا لحملالرت علط عانشت نازو 7 ملوقل ع

 ”فنصملا يامل وامشادرلجلل اص نرلبلا نال للبن صحمل ريغ ,امقر.. ىلا ةراش اذ ؛نلجلا ف الئج سلو هلل علا نيل
 . 3 0 7-لا سنا دبع يا ولع 1اللجاف ىنازلاو شازلا رعت سلوق ىف نا نموه ويا

 عب ىنزولوت دل, نصحلاريغ نزول ذا علل نكس يامن عم ةرم رجلا بج ةاقرمسلا خيا فيروكن لل ليل لاب ادارم سحااولاانزلا نكي سلجتشاماعهنم دحا دك
 0 0 نلخ['

 ريفا ندراركتلا ىدانيالف دالا ةقرسلاب تعطق املذف ملا نيلإ ىه عامجتلاب سرا ىلا عطنغلا لحن اف تقرسلا نالخيراوكللا لحمل هوبق«
 د ولا ”السالاو زولبلاو لقعلاورتي بولا ميلا ناصحا -يمهمو نال نصحلاربغ لاق 0 نقرم هند 010 0
 قرات 'نلاىفا نكات صحه يرختالا ةروريصصل عض امخم لكن اصحاو كولا تقو ةروكن ملا ناصحالا تفصب اهو لرخولا لاح حيي اكتب ىلا نوك 4 م
 8 علال ل ني ةلمجو ارتبم لع افلاوس ]قرن رقتلا) نح لعزل ايب لاني رق ( شعر هر انذالارمق ةركذ ايلويهو مد زل ناكاوسا لوف( لرسر با وج اوس:

 مل ذلع لاح ةخلر صل ل ني ةلمجو لاهل دلع افلاوسا اولا ند نب لقكيلا) :مضاك و رةيربذملا ءلمجلا لش نوطعم» نعلا لمجال و :لمجو هربخ خل
 ردمهملا] ايي قر بعضلا عاجررال جوالو لاح نعز/ل) سو لاحلاو 3 ليتكي الف خسوف رملاريمضلا رقي نا نكميو هربخد نحل ل متيال امج وأ نشبم لاحلا 1

 [دورجملاوراجلا +1: نكظفل قلعتي ناريرقت ىلعءلك ١نهوركرتف كانه ىلا ةرابعلاب صصوص#«لحلد جيولتلا ف لاق امو لماتالب لعافلاوسا ىلا مجر رمق لس
 ل ل يا ا يل



 و رمالاوكحر مها قف ركل دارملاءناىللامياإلل تبشام عسل 3 لس تيسلاجب سانل لغو :ةلوقك حم ١ ةرليصل مدا مآل وفكايعوعص نإ ءارسررمالب لان لس
 ا دلتوع ررضتلا معنولالاو امتالا ربت عمو سقما نالءاضقلا وا نالءاضقلاور اال ىعبرعولا فل ىرتامنازلااد+برجد ل 0لس يخل ر كفر يسقت بن بزلاوهد بد

 [ض ارعالا نال زا دوصصتياكل3051-ى لا فحم بجلولا وعل لل ىف مللاو فل الا نا ىلا ياابو منيع موق 0 لدا فل مج نلف وه ريح نا ىلا أما زل امال
 انه رامز جأشن تف ةرلاب دان بوحولا لفن الءادنالا ب وجو تبثيرصالا وايت انما دال برجرل لب اقم بوجولا ةوضنلزاعتسار اك ال يلع رضتع اهل وأ حك نينامز ةهتجلا
 .ةفاضا, | ةف اضالاب لحي ببسلا نيل رقي نان اد درمال سوهفي بيس الرمال ىف فيض | كل ببسلاب ناك ن اودبوجرملارسفن نأب بيجو زها ميجا لون كش ضارتعالا

 ذيج وولع اما رمالاب دت دبثولع ام منصدارملادرصالاب تبان ءأزعم دويل ستلا بال بجاولا, قلعتسرمالابرعم كرق نأب دانتيبيسلا طم ال ل الدالو مامجالاو ببسل لو كحما
 ,:اولعيل يجاولا نيل وقب بجماولاس ضن ل وو مم للي سضنلا افا 0 5 0 دراك نإو ٍضارتعنالادورول تسلا نهيل ف شيعت
 ,ئانالا بورا لبا ةموعأو بوجل اضنب دارمارسإو تقول >> ناش ارعاديانكر و بجنول ارسفن رس حي

 جاوا لاثم عب زرته زاجل للامتحا عفريف نيكل 2 اذكو نيعلا فمحنم
 ]طم ا 00 9 لاقف لاو 1 ١ ملا راسب

 ا تتمقومريذتارومأ ارضع ناكيلع بهزيالو تولا| |عادا ناعيون وكشحو زاقف ب قت ىل عيرش رم لعوراركتلا ناب نع
 ىدالاقيرادالاظفلاهل قايد تارافيكلاو# رك 0 0 00

 ا 0 ب ديلا عادات بوو ناعوت بوولاوهورمالاب تقاثو 5 بجاولا نيعورلنوهو
 بجو ارسفن نإ زا ةجاحتلف لو لشرف 3 :

 ا 0000000 اا

 0 ا ايل ا صال ةويبلست هريغو مثالا خي لوصا افرذرت
 0 ا 0 كويلستلاب قاعتسرمالاب وق ناب كيج هج تقولاب ليرمالاب نوكنال بوجولا هن

 1 0 داب مجاول ارضن نوعي بجلولا نيكل وق جاولارضن لو ملل سب ا. دبجا

 ا ءرعنلفبءاضقلا ل لز للارك[ضسبلا دقو دا إلف قولا دانا ع ةيادكديع

 100101 ببن ليت ن وسو وخيول ا فلز كاخ
 حور ومال لاير ؤمتم ناك ثسزلا ءاضقلا ار ومأملل ى كتلدنيعلا ارجل 2 ياو للثم مويلسترهو داش وتو نعم عاد الرق

 ١ هدر مل رقب لثلل قنصل لضيولامناو انهه ل جربو ش | 1
 ا: الط اعنا الدلو : جريل نع نموقب ريقي ناتي ناكو تقولا كا كريو لَو جيو زل !بجلاوااكلاذ 0

 اشاوهر تئاذلا نعاضرع تنام لللبإ | 7 ع
 00 م الفن امناو ل ككشأ وها اء ضقلاو عت هللامهالكل ب ةرنعن عرسي ناصر هظظ.ن غارق يبا رهظ اج

 8 | و

 را رنورزما 00
 2 ل1 اا وراس للفن قيل زيزو لل . 0 03

 1 0 0 لة نللعيل تباثلا جاوا نيعلوقيدارب نإ قيكرجلو سيل نا هدى دو كلو 1 اهرب هلنارانا يعم :
 0 1س ج ج7 ايريس هول وءاضؤلارةينب ا دال زوج تح از ايرختللا ناكماههرم ار يعتسيورخأ يعين ليف

 اا 0-2 نباتي وللي رطل ناكم ا ضقاور ار لعتسبىٍس كتل دج ارضارتع للا ءامبا ناو ئز نكدو لق هلق نيف (نكرسابملادأ 9 رندا جاز يعتحم ايل ىن_ظب نحل ناكم ما ضقلاورل الا رمل عت
 ا تير لوقي نايرادالا.ةينب ءاضقلازرججو مهيار نضقا نأ كبون لوقي ناي ءاض

 0 ء 7
 ا اهالي دا هوغو تيض اذاف للتي لوقلربككءا جل ل3 ماضقلا لاعتساو سم ”لاربهغ قوما نا:

8 0 

 0 ا سال بهذ ضفتالا مسجلا نال ةحمجلا ةولص تيدا ذاى ا ضرالاىفاورعتتناف

 1 ل 6: >0 ادا طا ؛"ا سال الازغ

 د بيموعامذ ]ب ءادالا ناطم نسلم نكلرادا ناك د ةجريضالن ةسقح ارلدالل قيرعتلاو اهففلا تما
 : را رار لاعلان هس بط لدي نعال متل كاعد عقلا
 | ءادازاويماضقلابنبمادالزارجو اهيلع عقال رجلا ناكص ارهرمن لاهنت سازتحمصل نشأت! نه نامكثل جر ءاملعلا راح أ ازا. اهب لة
 0 ةرلصلا تنوداقب نظ نما فقراوكد دالنب اضقلازاوجو هتقو حرر قارا فد هنأ رزو تقرلا,ج ورنا ولص

 ظفنر كنيهناوا دال ةينب ءاصقلازأ ا اضقلاظفلركن 00000

 ّ 0 نباتكأ بان عربي لسا يذم جوس مل اهلا حيتوراضقلا هب داربو
 ا ١ضنان الرق هلطرهظلا تتويف ى للوقي ناب وةعلللا رف ناوناغناحلاب رطب لق هلل هع تسيل حا عل ل1 ف

 0 يقرا ا رق سب سس لرد ككاخ دوا تال تقول دبع
 ا قا رق خالل د رشعتال كنا :020 لالا لضمه جل امن ناوي قت تمل .درعل د اا ارخ ا ىصن رق ( رس
 1 ا ا قلطا/نش او دوجولا ىف علا نممجارخاريلتلاب

5.٠ 

 طق بوجرلاه 0

١ 

 ا



 غي لثما نهال بل نلا لت هل ازاغراصن ةنيرشب الا لثملا ويت ىف ءلدالا ظفل لايعتس اويصب هاو سلو ورمل هس ءا )ا ىل ءاضقتلا ظدل لايهتسا ع ١ نايت لو حلم
 كره معلا لا نغلاو هلتخي تالا لخلل واي بثنل لاقي ارواوتفيز وح رتخ تل تيبداو مل تدداباوجعلا ىقررمالا :ءف اي ىف دوب من ءاوسرل ئش هل عرملا ةاساقملا

 انجي تل مراشلا يسرب وتكملاتخنل لف تيأرو رسارعصلا ىف نكن تفيد رف لحما ليصل كل رق هكر مال ري ل لوحف م لك ! لوقو شم[ كلما رانف رو تكرحر دكأ
 همنا ىلع ل ارش وئئاص ناف ماضقلا داراو عا دالاطظشلب ىلا هلال ل ١ زل :)ا) لوقت ن اضم ررهرش دوه شرعهو ببسل للبف كرت 02 دركرليحلاتح !برالا ىهتنم ل و

 قلطب ءاضقلا ناك املو رف عموهو ناضمر منا لارش نط يحول ىف ءاطغملااهشاو ءاذال !داراو م | دالا ظفل ىل ا نا دالا ينس مادا سال ل ءاضقلا يري ل ناضسر د
 ارينلا ضحب ىف او دعا ملو ططش كه اظنالاو راشلام الك جو ةءاغا لهو ءاضقلا يلع نلطنى نلا ءادالا ريس 1 ءاضقلا ينس مادامت لب مر 3 ا دا أ

 ار. تريش ينل ةكي :ل رقع م ءاضقلا ا
 م دف 1 0

  ارهعلا ماللار فل الا زئاءاضقلاو لات 4 ءاضقلل سهل لو ته ك مرتف لهسرم 2| ءاوالا ةمنس 22| تمس ءاحامن اللب

 تكلا حا حرصا نكدرصقم ل صني نوال إف قالخالف لفحص يعل ءاضقلا

 لوقعم لثمراضقب/ .٠ فتمرحربم نفث "2 صيصخغورب ولا ىف امرا واللا ةوكسمر رجولتلاو
 : 2 | ىلرق هس ل صح !تسلاسف ىوخنا دوش رهاط شك
 ةلشر يدلنا :لافالخدقيقعلا طعم اونا ل ص+خوهو يزل غاز | يمر هما ل باستكمال
 9 1 يع اكدحل صا ةماعر ةلانلاودفاشلا باهاضجنر هلا

 ابظي حليو ا هرطأي ل لزغلا و دأي بتنا هع شل للاق اكول دا ف )ا نسالوهوتتياعرلا| او رو قي لون هلك ةلزتحملا دم عر زم ماو نزاحلا
 2 3 1 : : 53 5ل1ىيرب ءاضتقلل ءادجلا صن ضنا هرع ناب نيت
 اصررا ربل للبق ءاداننالزوجتالف ناضم حره نا نظن نابع اص ذا هاوريلعأ | تو مر موصل راتيربل سيشساع يس نين

 (ءاككضقلا ةينبءادا منال لب ءادالا ةمنب ءاضترتالا) زا زو ناضمر نمينا نظب

 ابيس ناك ىزلاوهءاضقلا ببس ناوهنبأيف اوغلتخلاو من اوتوق عموه نان ىفمأطغلا

 مننا ل وظن نحنوو اضق ال ء | دا تحمجتا موي مرص ناكل الاوأ
 ميكرناكنغواظنعل لوانتلاو ماظنالا مدع الا نممزل ل
 تلرغشم لكما تمد نا دع ل دءادال ا رصنن للون لب

 دست ادل دل حاشا عطانا ل اطماقل تل
 اةيفنحلا :تءاي مرق نصل )ا هللا نقلا لو للا جحإب] فيان صنلا تاوهو سلوق كلل ءادالا برجوال برجرلا

 :١ ١ 1 5 انعم انا ةيرلصوكرحا ىسنااذأق ةظفيلا ىف طيررغتلا

 هلقوولَصلااوهقاةرقوورل دال بجولل صنلاة شع: ن ىلا مجرب فالح صاع اس 00
 قد شال ذ نافأحركذاذااباصيظ أييسنوا ة لص نعمان نمدال ايل 1 0 ادا ميري الا باد ادنق باطل ءاساركنمبأ درب

 (لنينتلا روان ليرخأ مر نما نق يضس لعوا مر م نم ناكر ف قلق ير بادمن لتس
 |وةولصلابتل ترفل طق نيقباكل نات روكتسخ ىف قاردارالا نأ ورجل ساس سب دس
 هت يلا 1 ل 2 ب

 ميرفت لصعل ماضقلاب نايت الا صزاول نمو ءا حالا مرزلب

 ع اذررعملا سلال ءا الل بجرم. صن بسلا هيدر ومال بس رينج | 1

 تحرر ناو ةدامعلا لص لولعر داق مدان جوي لو زرمعلاب
 ل سوي وه و قحلا بح صام اق سابامأ و تقرلا َءلْيضخأ

 ار نسملاوه د صن ين امله ةلاوكحأتي ةرسفن قل لوقعمرمإ رع مصي)) تقرلا لغءادالا مرقولا نلو تقولاب نيقمرمالا هاهو 61 ال رس ا و : "0

 | 0 0 اوم منام نال ح صقمب سبلانههه تقول ارضن نإ تنت
 مج لج صن نم أرض سال عئاشلا سنعو ف امتعالاو م ايّضلاو قولّصلا نما .مكناهظعت نركل رأ سغنل اوه ف الن ؤلمع ل حفلا نوا
 امان تاتدالا فالتخاب فلتيالا نهر ميلع مانثو للعت
 ييسر نول لبا صقم ,نوكلرسيلف تقول لق ءا دال :ىص مرع
 لت قيقحتلا ىف!نك روهلا) ببسل لبق ءادالاو برجولا
 منيعب لاد ءادالل بجوملا صنلا نا ىلع ل يل دال ان كلوت :
 تاوفلاب طقسيمل لوقب طشرمرهو ا: اضؤقلا برجر هب
 تنو ىف ءنوكوهورفصو نو نب تل امسنمن ىف ءلوق 02

 ”اهيبسسبا ؟ ١ تسلسل # ١ د ايا مهيمالك نارعم اهب

 ناكل لعاوقب نكي نا ليال تع هوصااو ةولصلا ءاضقف ءا ا, صن ىوسرل

 هيدا ضيرم كرف ةلقوأهنقو كاذ ناو هكدا ذأ لصيلفأ سنو ةولسصر وا
 مفي ىزلابوقتلا بيب. اضقلا تيان ف سل دول, سقم

 »6 بكم يع و

 , جاوغلالراض ةلاب يان سعف وغلا ل رنيبو انيس نقال ةرمثرهظنالف ,اضققرمن ةمأ تول ارو تولت مرقس لهنا دس غلو ا كلل ا تس كل 2 حارا اد ري > |... . م | دممانههوءاقبلا لعووطعمزلا طوقسو لق ولت نك

 مق ىف ناربخزف لوقحمرما هلوت هل رقسلاب قلعتم لهو تقرل لل ضف نا نعل لول هلط ناهض لزق الو تفرلا فرش لئاسيان نيحلا عدا نم 2 2 ِ [دح جد اكن امز ىلاو نج نم ناكل كهل امطرقس 5
 دي وج صن مق دريولام للا ءاضقلاوكح ايزو اجر اني صف موصلاو ةرلصلاكن ب حنيف درو اميذ ءاضقلل بجوم|دالارعن نأ تننازإ ولاني نق لزق حلل نال | عي
 طيايقلار' تلق فلا را م ديد إقلا هزل ءادالا بجوب امر ني لج ببسوهو سايقلاب ءاضقلل ني رج صن يف درمولاءد ءاضقلاب وجو راصرختلق نافءاضقلل 8

 ١ انكقسود نابي ندرس ءافي"الاووهرو نئارقويلد .لوت ميف ءاوالل بجرم صلازيارو ٌنللوه ر ىلوق هلي تاناسللا لكل | ىف بوجولاو تبنس ةلرهزظمأ 06

 ّ اضقلامزتلا لقف تزااذ من اوف رن قيلت وب اضقلا ط نمره ىلا تارغلا مرمل تكوملاربغ ىف و اضّتال ذإ تقوملارو نملارد ننملاب دارملاو برها ىتنمفأ
 | بجتوما دلل بجرم ارصنلا تال اضل بيملوق حل اتم فرو ندلل ميلا ىف نجد! ضرم نب تارغلا لال حلمت ناهضن بس ىنمتلاو صن تيرغنلاب

 | دالعدلرق لرخ باو | وسنم+هربغف ال لوقعم لتم ءاضنلا 2١ خلا رعوتر رص :نيولا ناف ةلمدم ا م٠2 طال سعت ماظن لو هل قر امفقلا
 عش مارا ذازوجب نا خفيف بازل قش دي ناك امل ادا هيقت لخو رزلاداص ناار كرف لؤسر ,ازاجتو اليل: تلا راسفلا زن ليعسس هل ناي زف ءارحإا|؟

 "رسال ايلءالو عيقملا علا: لصاز عال ءاضقلاوا ءادالاطفلب انهه ملكت ثأصلا نا عفرلارسرظتوز وج هنا رعب ر ساس" ليمعن ىف لت نال ناي هر صرنا نظن[.
 ا رولا ب ا كن تسوس مم رج [بنن ابسج مكجتجس جدك سر هبل

 را

 00 ميبمتلا



 | ماك سومضيابكالفد ذو تاوغلا ىف ءاضقلا بجيالف اًضيا تيرغَسلا سلو سيلؤاويري نه ببسي ةرنعج أضقلاب جو نال ءاضقل اجيال ىا الارنعورلرت هلل
 اصنل. لو 0ش تبوفتو | تاوفوأ رب رج ضن يق نحو ام سل لكلا ىف كلوق لسكان ارينا لق هل ارنع تيرؤتتا زن تارفلا نا ةمهالارسش
 يجدوا رس لوق هش صعلاوربظلا سل ل رق هش دزمسلل ةيلضفاومامالاب وجو هلل هلق هك ماشعلاو بنل اكرهجا مل هكر ١ دالل بجوملا <لّرباسلا
 - ازكو همس ورميجلا ةاعارمبوجرو لرقي نا لت قلو كلمل |ٍبا لاك قباسلا بيسلاب بج اضقلا ناكل ست لئاسلل ة نه نا انركذام سوي ءلرةهلن 7 فنللو م امالل
 : |ماضقل بجرم نادسع نالت نيتلآسملا نيتاه ناف كركذأم نيب مل رت0للسوهتن )والا ببسلاب بجو منال0) لذملارابتاب ماضقلا بوججو نارابتعإنماتنالاووتصقلا
 3 اد يقلل بجرم نيتروصلا نينه ىف قا ءادال قحفيرسيسلا]هيضوت مب ىد ديم لل رص رج ارضع نب اجلو ءاضقلاو ءادالا تو آهتيرل الاو ءادالا ببسريعا

 اذاف تواغت الب ءاضقلا ني نونا هلل نكوزجلا:لاحسغ لعفل تخل زيضلا نع ءاميالا درعقلاو ١فلخلا ىلا ل اقتن الانا مم ةريرقلاريهوت نابتعإب دوجسلاو
 ةياكو تو مهد وجيلاو عركرلاو قلاب لم اكراضق بجو 7 7 تلاع ترص هتان

 ناكدم نلا ميرفت لاحت ىف لفنلاطرش صيد ناذزجتلا
 نايرضح او ىفسلاف "لج ءادالا ىفامك”ف الو هئالذ

 ريع الف جيرالاوا نيتحكرللابجرم كانه دن نق بب
 : ذاالغلا ةرئرظنالو تيوقتلاكص نا ماقمةرثاناضي اوفا ليتل دنت ار سمرا ءاسفلوب بس

 0 ا اس ا ل
 الاس

 بي ا اتا طل رياؤ ناس
 تا

 تا
 < عميره ش هلو جو ناضمررهش لاذ 0ل شانها ذو زو وصقل و نم يضقي ليزخا !ناضمرى ذاوتعا ضل امتنا

 1 !ىف يلو تلو قويهوءا دال بجو اى زل سب بلا جاو رأضقلا ناكل :لفنلا مص
 © |ويدعلار هز والارزجلا ف نح هكدا عيضوتلا ةرابعق اءروكن طلر نمسلا مادا هسا . طع

 ٠[ رفح الملاولغعا حاف نكقاضالا بكرلل نع)رقنملا اكل زال زاضمرل ف ءادلاردصأ كانا ناسضمرلاؤداضقلا جن ابجول هيون

 مطوع وه ىزلا موبصلا ناوما محل الص اءاضقلاطقُستو| ةفرغبهزيوه

 .رونيف قول كولطم تيووتلاو تيوقتلاواضقلا بس ناولعف تفسر ى بكم
 فكي نارنا ذا مذو لوقبرزعمملا باجاف ةصملاا َصلاوهو لماكل للا

 ل ّيصلاوهو ن اكتعالاطرش تل,طرش لاق هلخل
 ةيلررهعملا قةلاسملاررفاشاز/ن اضمرلا نعلوق
 نياعيولو ناضمررهغ ىف فكي نار ننولف تارفلا
 لئاسرف انكفكتعاءاش ناضمر ى لفن اناضمر
 كر لاو ةرلصلا م يلع لوقل ملا مصيال لو نسل ناكراالا
 دار ناولع اون خطرا نلا ءاور موصلاب الا ف امكتعاال

 + |مهكلاوا ةيبرقب بجنولا ف طكتعالا ف اكتعالا نم حراشلا در را فلاح وابن مكتسب لورارم ناضمز
 ع نامل نصااشب جاوا ناالا وش ! ىلا ظرش وعل و صقم موصبو | ضقل بجوار ن افكتعيولو ماصق ناضمر
 ض الف ا موصل ميف طزاشم "لذ , قتلا ن اكتع الامل ل ل 0 ا يحب

 5 و م 0 :راسضمرلاا نه ضكسدي ناد ن ةروص ىف ىعيزخ اس بس ب جو راضقلا نالال
 5 | نسما ةياور دغاماد راهو اليل نمةعاسرلقا نئنيحم
 [ح شضاومعلاضيلا موصلا رين طزاشيف والا مامالا نع
 | طرخ ميصلا نارهظالا ت:مولعلاوغ لاقو تسورملا

 فن دقق وق 0ل ”لضنو | ناكابجاواقلطم ناوتعمالا
 طبايللاعب أت نوكيت ممزالو ف اكيتع الاطرش يصلان دل
 ٌالصقمٌد ابسءنركل يرن مزيف طرشلا باهثيا طو ىمشملا
 | مث ةدرصقم دارس مناذءوضولا الخ مضنب
 ةهباميلضي نا از ير هطتم رهو نيتعكر امعيرار نن
 0 اًدوصقم ةراهطلاد سي ناريلع بجيالو ةراهطلا
 | هيف برغت نصوالسلاو ةةرلصلار يلع وقل ل ضنا رق

 ةنلاوهو وص قمه :راضقلابجو اننا ضرم منام نكتسيولو اصف وعلل
 زاك ببس بج ضهلا نال ةلقنلا موصره ل اركأ للا ناكتصجلا طش
 خيرا صل ند قف ذاحتضالب اذن ذاؤصلا يل ضال اتلا ناوي قت
 خرانرضكعلا ناضمرلا زرت نكلو انجل ار نن درج ارسبا وصقل مشا جي نإ

 | نمو هاوس يف ةضيرت ىدا مكن اكربخلا نم

 ١ اضق ىف ن [رتخالاب ةرهعلا نع بز ضكتيبول ووصيول ولدنال فكتعيولو ءاصن لاق امنازلن فكتدبولوماسعن مل ( كنار
 نسجل الخ يذل موص نم م يصفقيل لب ىلوق (( ىلا ريبكلا عاجلا ف نك [نسسم موصب ناهتتعمالا نهرمزإ الو موصلا اذه | 2 < ١

 راضمر ىفءاضقلا راج مدع ىف هيولتلا ىف لاقو«بوجو ف ف اوت الث مر صبا اكتسشارمزتلا نال ال اقرف زو فسوب ىلإ نكي يي اورلا ى سحاوهو دابر نبا
 .رهرمصلا نك لوال لل شم ىاثلا ن اضمرلا نالل تلق قاذلا ناضمرلا أ ىلرق ( 8م يضبا كلذ صب جراشلا ل وفي امك/نرفز الخس مومعب ايضتكمرخأ
 تيقؤتلا ركل اخ تيوضنتلا نا ربرشت لخد عفو ولا تيوفتلاو لوقا لس :٠ نيب وج بدسب ءنارلع زيئولا ملاح يحتم يف فاكتخس الا نوكر يلع ايت تيف اعورعشم
 م هعب اونل باوعبا ئشلا باجتيا ن الدم صلإبر نن قف لوق 00 سر «رهاظ عن سلارسرقند دوز وجيالو لف اضيبارحا ناضمر ىنداضقلازاوجمزلي ةرابتعابن
 # "ناضمرلاا نه ميلاوضي نا لبق نم ت| ه١ فاكتعالار ندر لوت امس يرلت «رننل ابرهزتليامم نوكنو اهيب الاميلا لصوتيال ىتلا مطئارمش

 | ومو مناملا ل اوززل دوصقم موصب ن اكتعالا بجد ناب لاامكلا ىلامطرعش دامذ تذرلا سس قلطمر نندلرنمءلل ةراصر هارلامك لل موصلا داع هلق(: يل
 ا ٠ نأضم ىف ىشش تنوف لعب < ١سم هبال نايت لا وصم ال ىنلا مك, ناضمرريغ/ر هش ضكتحي نا ءاتبار نناذاام تلزنع 0س ناضمر



 يم ذي مو نكي 1ك رسب بوج رج وسو تمن ب تسب مج سكول وس بحب م مل

 ثلا نامضمرل ل ل ظني لف مرره مرق لع ىنلثلا ن (ض مولا ىل لظني ناب مب استكا نكي تكل تأف ناورعض الإ ناضمرل !فرمش ناوبهو لخر مندا ريحا كلوت
 قاب ناضمر موصب ف اهمال للاصنا نازل زوييمرلرف 01 يف فااكتعمالا عصي ل ذرو ندم المحال د لدالا ناضمرلل الخ سيل ىنانلا نآضمرلا نادك ل قتنيول لوقا
 نتاصا ذائس المحرم ىف اهوولسملاو كلاد نبا حوشر رصملا نشكى ف نكعادنإلا ملحم (ضققلل كال ضإبعلا منام ءاقب ةهبشل ل امك ل اذ اىتنالا طرت سهو امكحأ

 ”الرأ ض مر ءاضق مصب نكتعارل تحري نجم يصب اهكعنالا يطب ب جيرمن ١بهنملات كتيب ملف ١ نه ن اضم لأ ضككمي ىار نن نمىلاعت هلع همحررنملا
 "فج ن كلو 0 ىرخا دهر وعى رو ته ىلع ءادالارم فلانا يح ن محال[ سارتل ثميحرم “)لو ىلرت ل نكون ليمون الرق هه لصحا تملاممت ىهتنا|
 ٍ ل رلل _نلامجولا ىف لزق 02 ىيرخ ا مج ع دار ةهج ىلع عادلا م تلا نا ثييح نم تس |
 بةراصلؤبت ارد نس رةعامجلا نان ]يق امض سي ١ نهنر حافلا دربك ناصقتلا بجرب اهكرتر بجاولا نعم ىف ةركؤم :تسلهتف
 ا تاولمصلاو ارت أبني :حبةيصاا(لي وش نيقحتل/ؤ نكرص ال لم اكد لهن الب د لمكأ
 و ايزنلاو ناضمر ةرسولاو ني نيعلاو مزهك ةعابجلا
 دو صق ةفصاهيذ تاس ناضمر ريغ ةزنولاكة عاجل
 ةيحلاريف ىوتسي ليم تقورننال موههنوم ىأثلا ناضمرلا ىلا يحلو هيفارفكتحاوأ عطنسم سلف نجحتلا ىف ةءارجلااماد شال بمصالاك
 كلدا ب خلا وأد وصمسصن ولازال تا ب غصرهو سايكن بان اك ىلتقملا نافويطعتلاو | ىلا ىلاعت هللا كك يبول ىناثلا ناضل ءاجسو! ٌدوصقم ا,ئوص منول ذاوأ تامل ا ناارقت كسلا تركو امراشإا

 000 د2 امج ةولصلاب دارملاوث ىراقلا لكل قانا
 دإرنالاب اهلك ىد! قتلا اما ورتم امجلاب اهلك تيد: يتلا

 ةقوبسملا ىف امد [ضنالاب لوالااهضمب ىول ىتلا
 امكد لفن الإبر مخالااهضعب ى دا قلاورهص اهلل ءادالا

 نم عنعرضرم منزلا ذاءنال ضكتهنول هماصف ل اقامناو ىنانلاناضمولا انه

 ءاضقلاو ء! :الاويضفتى إعمل عو شو دبلا ناضمرداضق ىف ناتو

 دنلا نهىفوءاضقلأب هيبشوهايورصاقو لماك ع اوناءادالا لاف اسمعاون

 اما مارا دالاو لوقي ناغشيو اهنيبامف لباقنال ماسقالازال م

 مبشر يف نوكيالاهضحلا »الأب كو ءاضقلاب ييبشوه را داورعصأ5 كلم اكن اعف

ِ 

 0 05 0 0 2 ١
 ول ورمأ ماو تقولاربغت صح رياح هب ءاضقلار |. [ىخ ا لض املق ةالس الزخم لاق قيقا
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 رخل ىلإ لهل ل 0 "نيد صخبالا مباح نكد كمنالا___-

 انوصلل وصلا ءاضقفكى ]وقع ]ثم ءأ_ضقإل يظن اذه موصل صلال وقحم
 كج اجييولاوو حلا صامل ساب واوا لجل .ةمزل نط دقسيالبجاولا نال لوقحم
 ووصل لاق يرغلاناذ لوق عمويف لبو اضقلليطنازهرل فو تؤ غ
 ل 'رضنل يت علا نال تل زم افوهو ره يب ثمل ذقن كدا
 .رمعاصوبيدبزواةةيوسوا:قيِق دواوينه اص صن وه دي لكل نذل ”زهو عابشا

 ّصلا نعزي ىزلا افلا ويش هنوقيطي نيزلا لعو تلق لجل 2
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 : ىا ىسإ لالا ىف لاو قلعت لوق فوات نال <-ااراضت ناوكن هذا نبي متل ف ىف املأ نهد ةردرقم ل لس فلا لسن ل للا قيبطتزل نوكت ناسيا 0س
 ' | لاغن الاى بلسلا ةررمه نا هتدامهر ىئازجلبلارمحاا]يفط نيسلا لاق مناولع اوت ن وكت هيف وطعم زمان وكتوا ىلوت لير يذكل ثمو وكب نيمتال نال هتسا ليت ناالاجج
 ' | الة ملكربرقت اهو نيل وأتل رحل ًنزاخل امنا تا ذا نيل لت هس ناجسرملا بس ىف نك ميال لرسم لاق نا "لا بلاس ة اطالا ةزممه نا خل ىف سيدو ةيس ايقال ةيعامس
 ' | ةمحالاربفتل اف لاق زلمةررحأم, ىلع لوق هلل م ملعهنلا ناوضر ةبارمعلا عممجاب ىف افلا خيل نحف ,ةي سهلا بوجرف جو ةخوسنم سين ىو 2 لل نيل بلس ةيزمهلا توك
 ' اما ارشلث موصي تيضرف يسن ء|روش اءرهردوعر نحاو مري ىف ةنسلا ىف موصل لريعرف ناك لقو لاق ثيحرهازلام امالا ةركذ امل ممتس افرماقملل ريضرت لاير تدراناد
 . هيلاقامكانيكسم :طنح نم حاص فصن هوب لكد طعاو طفاءاش ناورماص, اش ناو اصلار اننخارحعركل ناضمررهش موصب ريضرت زمن وثر هش لك ىف ضيبلا
 وت وكاريخاوموصت ناو لا هنهثدالاقامل ماعطالا نمريخ موصلا نر بخ اون نيكس ماعط تي نذ نوم وصب ل ومايصلا نوقرطي ىا ءنوشي يزيل طضر قامت
 ' . | ءامشعلا طع نللا سمشلا ب ورغ رعب طفي لجرلا ناك, 2# يس ليلا ص مراهنلا_ لح قص وررشو رايتخحلا يس

 0 ا ل ا الل 1 ١ دم تمسم ' | ليلا ؤصزحشوث ادملا نعرصشلا بورغردبامىلا عامجلاو رسم > لانكا / ١ ميلعمرحو -
 0 هيف ةزمهلا توك نوقيطبال ى رمال كنك ن اوت يكوواعطةيف

 نيالملا نهف !نهلعرم الاى , تلا | .هه : 0 1 :
 ادي لبازحاوا ةرملا, ضرفيرل ناضمرموصناعإ ,ةتسلم ىرقأ عرهاظ قع تلمح اذا ولو افلا يشل إل نيل ةقاطلا نوما ىابلسل

 ادحرعتيل داع عليه تراريست ةجودرعب ةجرد
 ب مناف سلوق 0ك ىهتنامئالكا نه ةدارعلا 5 نم
 لختشاولمساررهاممالا حفري نا فاخسول ى املا عيوكرلا ىف

 0 تدور نجلا تايمر ال ا

 ويزن رعي دا نيو وصي نا نيب اريخ قيطلل ناكمالسالانبؤن للقأمل
 شل ماضقل ويظن ازهدلرلا نيحلا تاريبكتءاضقو نجلا ريضتنلا ىف نيزحل م ىلع
 تاريبكتلا نكمتننافو وكول حلا ةولص ىف مامإلا كردا نينا ىف: اداب هيبش وه
 تبمحباو تاريوكيلا نضر عوكل ل ديزعفر ريم نمان دنع وكل يربك أو تبا لا
 ول نيت هعلهغ وو حار كل يف يلا فزنا و نكهبسح اعادهلا حارب
 كل غسالا فصنلا مايل يقل بشي را نال ا دال يبش تكل تف لقو ركل 0 لق ملقل لع نال تاز دج سءاضنأره دل اهرسلا كيال نس امال
 ى مايقلا نما هنازجا عيمجعمرتعرل ردا دقن عكر امانا ةلددا ننتالورلاح
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 راقبايلمت طايتمهإا ناكف ةدابع تاريبكتاو ةقرافللا | تري كتلا زهمضقن>) فسر, ىلإ نك مينا فول نا طا يتجلوايرقن ةءارقلا
 صال لعل 0س جو نحلل ءاقيبوادالاةهجإ اح طحت ل 0

 ةولص نب نئاقم نيرمخنىدرام» به نلل اع ةولضلا قةبرغلا ب وجد وريف تونقلاو ةءارقلا ضقت م(يلحم تاقمنال عركرلا
 ا ري < ل | نرتب تناكأ اغلا ينل نصل نذل ناري لق علو عبارات تلا 1 القنا نكن ٍ 2 0000 كب 2 7

 5 دا ىل اعتملوت وهو اغلا نخب موصلا يف باب ىف درارلا اوت قريكتا عم ةقولص لع هاد نييلعاوّسيفتولو يلع اورصتقت نا عيشي 5 5 ١

 "| يلق حلك نيكسمر أعط ب نف منوقيطي نيزلا هلو

 0 نركب ازيا ضوصتنوكعتاأ رهو رص لكرضوعب ىرغي نا ثراول ! كيرلا, ىصواو ةولصبيلعو تاداذإ

 . |88 داريبكتلا لمص !اهلحم نال لوق 0ك شاق يملا
 ' |لفسالا ؤصنلا ل لس ءاضقلا نه نكن ءاشكت لق
 .0لطررشلاوكح ىف تار قت ىلوق لل نرببلا نمىا
 ' ةفلالامك لق 0للكركرلا ف تاريبكتلاب ىاميف اهب رق
 دانرمو جركل ىفاهس ىف ال قوسلاو ا زدت افل وسن نيه ن اذ
 .. .|الدافركف ناضمرلا ف رترلا نوريختالا عركرلا ةماعلا
 ةلقلا ناف قرافلا سايفلا ناباوجلاد رلا ف تنقيب
 محو لكن مايقلاب ميش لاهف نيتعورشمريغ ترزقلاو
 رمايفلاب ميس لاف اهنجق مر ضف تاريبكتلاماو
 يقلي بش ملاذ اهنج نم عرمما ذاو عوكرلا تاريبكتوه
 لقحاو سنجل داخل باقنحلم اهراس نركب نا لتحا

 ما

 م يل يو رب دباب يح 3
 نطيكفلار يشل امجثادارع اذا اهب السلا قبأ | ”اينح لل ةولصلا ءاضق ى ذي ضل بوجو نب راج صالا لغ موصل كل ىرضي نو د ةدوصعم ين ب ةدابعّصلا راف .. كناعا كك 1 َ

 هلل مل اشكل نكاضيا ةرلصلا 2 .دوجوم!نهو.سلا تي و
 ظوصقم دن نب ةدابع اعزنم لك ن وكن موصلاريظن لو
 تطساوالب ةنسح ةرلصلا ناف نموها لب لوق ل
 ملخدنلل عضو ىتلا لازقالاو ىلاوذالا + غاهلاةشإإلا
 و وش منال هسضنن ىف حقو بف موصلااماو

 ىقما ةرامإل ارسصنلارهقل نسحامناو ::رههلل”لاويعنلا

 ١ تفكن اف لوق 050 ناسنالاو نعر هتناو نع
 'سسلتموهف ىااهيذ مل 0ك ةولصلا نكى !اهينعتي نفلا

 ركب نيو موّصلاب صو صنع ن وكب لقي موصل ارض نال كا ذو سايقللال
 ىف نموه كلن نصل رين ةولصلاوزجلا قا ةرلحلا ىف نجوما لعل ولعم
 ل اعت هّش ارنع اهنعثمكٌلاذ ةولصلا بنان ةرعتي لاب نرماف فرلاو ناشلا

 ١ هلك : 0 - ١
 هنئاءاش نإ نزحت تاداءزلا ىف محمل قا نهلوةقسصلا باوث. ال داي
 17 مي لض لل تا هج 0

 توجو نك تانهلو كوت هل سةنسحلا زقيرطلاب| | ةبم عر ذاامكمق ةئيشملاب قات ال ةيسايفلا لئاسملاو للاعت
 ىامئزخملرت كلل س ايقلنال طاينحجال ةولصلل يف 0 2 ِح
 ف. اى'رلضت ناوكت انبي قاعت هلق نارقلا يف اؤةفتريظنو تلق هرم ادطتي نف لق, لرعنر بلآ جلا ومس نم« سورإالا لوقتى هلق ةيرفلا
 لعزل ةحوسنم ىف لوو( ليوعو :«زجاعلا نحف سوربال ب لئلا نه لئمروكتريخاوموصن نار لاق ىلا منال حم ربغي ليواتلا انه ىنهازلا مأمتلا لاق اولضتال نا
 : اًيزيو همصيلخرهشلا وكنم رهش نمفىلاعت لوقب هلاذزئسنوت نو لفيو ن مطفي ءاينغاالا ناكو تي ناو طنا ناوهلر نعال نيزلا نيقيطلا لعد تيرالا فما نهأ

 يسم مصمم مرعصص مط وص عت
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 80 بنك ادن لوف وهو ل هالا مالكلا طعاق خاوبه صت نللعجو منوقيطي ال نينلا دغر وهضحب ار قو رخو سنم اهين اوسرككلا ملس ورم نبا نعى ورم
 7 0 ا درا سول
 "| امكحو|دإلا نحن ىنلا ءاضقلل]اثمو تقولام قيل مايقلا عار ند عوكرلا كلر م ناالركحلا ثيحس نمفياو ىناثلا فصنلامايقل ةروصلا ثييحنمءايقلاب .ضضفصمركرلا 3 ةلأعرا) نقف ءادلا زعم بن ىنلاءاضقلل لاثما نه زل تاريبكت ءاضقو وأ + لقمر: صنلأب ةيرضلا بوجو نوكيف وهل ريخر أصلا نين رح سعلا نيبرط دك
 ”' ارادالازع رات وب روس *ل ر أرقي مامالا فلنا ثيحنم ءا داو تقرلا ترفورمازنلالا تاوف كثيحنرمًأضق ءناذ تقولا م اضقنا سب ورمأمالا غارق سصب نحاللا لعن
 ّ لم مضدزلا ةيسايقل ا لئاسلاو ملون 1ع: فالتخا ميفف ءاصي12]لب تزراولا بر عربتي امو اعاد قاقتالابف تيل ىص دااذااما زلزلت س١ نسر «اركحانهه
 ١ "رعت فالك نإ عف لارترهن 7[لاذ١ نهلف تلق نيك امملكد لمحو م لب س [يقللال طاينحالل ةرلصلل دي فلا برجر قاصن سيلا له نمحم مالك نا لخ للا يشل
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 نايب ىف عرشلاعتهّلل اقوقحف ءاضقلا اونا | نآرب نمل اميل ون لولا: تالا لدالاماعلا نيرا ماا ف ةيحست اقام 0 فل

 0-0 لكس اواي م بضع اذاهن للأب صغملاعتلرامضءاضقلالا امشي شل هالو فلا ا
1 

 | جدو 0 9

000 

 تاير ضو علب مال رى ماللو فلالا نالاوأمي ةأسلا | دعشب رق لس ري سلا دبل فاشل ندا بوجوت | هل ارش عا هلل

 مقبل وق لع ف وطعم ل نيعب هامل ف 02 خلا تالف نشل وا دي عمت ١1 ءاشلاب اماريقفلا لكدبحضتلا توجو نالا ره نيقاسنا زحل اهر نن نا لوقا
 ةملوت ه2 قنلمصتلاب نلعنم زا تاوف لاعسلوق 0ك ءيوضالا ةيسسريقفلا نمرداصلا» تلا وار ننلاب مضتلل حيبسملا ةاشلا 2 تيقب نالوت

 ىنع ل خادما ق نصت اكمل !] وت ىف ف اكللاو مب ةرلصلا ىف ب سفلا بوجود صورتم نْضتملا ةلأسلاب مباشم ة ةاشلا نحن ر' قلاب ق رصتلا بوجو نا نعي يبست
 سايل رود طايتحم لليبق نم. ملا فى سمعتلا بوجوو ةولصلل ةيرفلاب وجو نم الك ن او عييبشتلل ال تقلا درب ن اعلانه يلي تالا الو ميستملا

 | رننام نونو بأ تحير ةريغو حاملا قار' بررسجلاوتنممو دقارا ىاءلرق قس رع ةيريصلا ىتلاحافتو رشم تارت لوت لل ءاضقلا لبيق رم
 هاب مم يسند نا نوك ممن لكركش انس امرك انا زهرا يوك ى لتر بلو كلل تيزمترم لب قالو لا ناويحلا فالتا نال كرق ِ

 بح يكشلا ىداتالف مل. 1 كركش ناكل 00 لالا نيم فرمعب لان كش ناسا ناسللا
 ١ 8 ممل ابجل .تالالصا / !مةميقلاوا/ تفمسبيم 00

 لير عوم مبتلأص لوقت نة ١ زوج نا
 ادت ذها ذك هتلاركش نإ ا|منم] وبقلاوجز ءاصاريف نع رار اضف ىف كول بانا سممنلا خالل ملتح موهرلا عع ناوي
 وارقفلا هر ن ةأشلا قب ق رصتلب بوبكر ييصيتلاوا) تاو دنع قلاب ١ 100 هل كفل لاو داس تس

 اطايتمحالاضا وضتلا وأيا اتافشع حرق را ةأشلاعبوأ ايكليرتساواهارتشا ل“ هش رص دلوت لش يركلا ةداع بسح هكرعصح
 لقعالام نارين فير شمع وس نعب اجو ةمرطنلل :لاسلاب ثبشتوهف ةولتّؤل برغل 30 0

 | ريخولاماإاىف مرلا راى رت دولا علو است ل نيا 2 عل ذل كوهين ع

 ُ ارث دعب يقفلاب وأ ةاشلا نيج صتلابا هم اضق لو: غشت ومحل نال لرقم !؛ىل ثبخحلا لقتنبل ةيحضتللا ىلإ متعانلقنف

 5 دق لصوملا اوم دو ووعي بول نا

 رم ةذايضلا تققحت هكر ميرط تيشب محلا ع

 00 ةهقلاب قرصتلا بوجسو ناب باجتاو هايد نك اجد نضسوك ريو ةكذتلاو دال
 00 ركل لو ةللاب رالاووت ع

 نلمح اهضن صا نوككن للتتاهمايل ىف :رصختتلا نال كلا ةوراضفلاال ا 1 1
 : يضف .يضتلاو الفتن ااولص | هتمقبوا ةاشلا نيدب قد صتلوكي إبان : 0 صوب لكلا و يحال دي ٌّ
 ةولصلا ١) رجب الن ا مح الاو :

 فا عوبوماعطلابريطاب نوكأ فايَضلاو مايل رزه ىف تمن ذايضا سال نالأ ايس لوت رهو 201ج اروسنلا بلوق م
 لاب وت] ب م هلثوبها 1:مساهانإ وه *

 ةمركملا ةفايضلا ماعط نيرمانل لوانت لوا نوكملرلا نم قاما كزنلوحللا 7-0 ير قم م م
 1 اثلا نسعب ١ب وح ن

 تتلفاذآو صصنلاب زاد اهس اا زصإ :رصتلا نلف ةدوبوعمايالا تناكما ادامف 0 اايحطتلا بع نادشما سلا م
 :و طاينحمالل ق صصتتلا لبق نئاذلارجاعلا رصرحتنلا |:

 انمكف لضالوه ضلوا يسب و نعل نالت لالالا مدد 00
 ١ ةاشلا 1بإ

 ل ناكاماابلاضقبلقندلزاذخ نسوان 00 ع

 [ ثني داهتجا نيذيال سكح فم !ذااداهتحبا نا
 2 ا امضقفلا وس اونا .لرق لست كسب
 اراب أ نبا لاو لب درصخلا نامضاهنمو لاقن دال ةوقحبل هعاونا 2" رارمصخلا شلال قول ارد نعم ا 0

 جاوسسإلا و لئلا ل رجريا» ناولع ايزثم رز هللا -
 نكن يعنأ كلو لثمرل ناكو الغمر ىكيولايذ دجفلاب راس اناا نيباهف شلل 3 00 اني سا

 لكم أمم :اكمقلاو لثملا نال لوقعملثمب ءاضقلاريظنا نههف سانلا ىديا دول غعال راش لا نك دنع امهلاشم
 دة راوهف ىف أذ كلامو كو ةروص ل موهذ | هاظف لولا ١لوقعم 0

 للا واو اسلاوهللاةانهلورصات ىف انلاو لماك ل والان كلو ةروص نكيول نا مالا ا
 ل 222 2 00

 00 ا هدو - 10 مشل ةجف نع را لف هلو هل راتحملار ىلا
 هرصلا يلع نم تاه نأب ثراولا ميكر ظن !ذااجق موِصلا | ند للمحل اق كل نك ح !لا موصلا لق(

 0 ا ا 000 ا ا |باوجلاوس لاوس
 0 دراولا نصنلا مل ) نب برمشللو لكلا لوكا تشب اوك نعم /] و فعم ريغ ناك كار ةلاكلاب هيف مكحلا تنب نام 0 ١ موصل للثم ةولصلا ناكأمل
 ر 2: الوقع موكحلا ىف نريث أت ناك »اوس امولصمه وكلا رث وملإ نعل نوكن م ثنل ل لا ىف نبال ل عنان ال ,لشسلام ف يل قت نعل ل محمر ناكنا
 1 ايذلاب نكمتإل 0 ١ نكت لف مولحمربغ عملا نها
 نطق مي اااه ةرمألا نعت ب جاو قسيدو ةفنلا باوئرم ل متاع ل اقف هعمل تعم نر عن تمنت اندر ع ورمل للا نيس لاه فرصوه ىنلا فاقنال نيد
 | اي الص ل( عر قشعلا انك" "به زمل رهاظ ومو طرتسملا ىف ةمسالار سمر ايتخاوهورمالا نكرعفي ويلا مهض هد ناقر 7هديحجمرع ةيارررل دزوماملا

 1 0 0 0 -. ” نرصتلاوهو مرهوملا_ لمعلا بحر دمر ٍتاوقل ب نقيشملا تاقا ذاف :جيفتلاوعو هد نقبتلا صرضنملا ةضرأعم ة- نق ضللا وف و مشوه ما انهردصتو لدا "عم
 مضر و ست 0| تح جامل تدل نإ ا جس هدو لع جبل ستحل ريس جت مدح تبن مسك ضم رجم تبل هدوم يسوع لإ



 وروما ةحوب ناب كرصل للملا لح ةءرقلا عم ايلشم بصخاذابذ ةمقلاكدارلف نكم اد امعنئاريذ مقحرببسوصقلاو هاو قوصل ىف كلألا نحذا:لقشيول لأ 0س
 قلاع ليئربجسو ميلع جراد لكل معلا وع لاسكلا نال لماك رتنم لوف 0 يرعحاق لع اك ىل الوقع عزمت اضنفلا بيستقت تل! نه لشم لو 0! لوبقلا هك كالا ربجتل
 تام نلا ىف تبانلا كلما نيل و ءاضقلا ىلإ نك سبل و رصاق! د رفنمو لماع :عامجلاب ءادالاف ةعاسجلاب ءادجلانلكلب زتج أد دارنا الن وكيوتح نا صملاب ءاضقلا لعبوا
 ابضفلا نا سمرق|رلا ىف ام ىلا تفتلت الف ىغتنا نم لمكأ لوالا نارماالا ةباغ لد كل لونملاب نانا در غنمو ا ةعبامجيلاب ءاضقلاف ةغ امجلإ فصول ةولصلا!) ةولصل للصا

 ابنت فقس الت! الفتن ورشا زخم ارجو مادا فونعل لذا فتى بوصل
 او قجف_ودتمازمه لمقتل عأق علم اك نا عون وقح عن ادخقلاد ملت
 يل وقن] ل ضوت لول ذر قا خضنم اح ءاضقو ٌلماكتع|جباب ةولصلاءايضقراف
 ءادثلا لاح العر اضقل الا نوسيقيا) 2لمكك حاجا لماكا د رفنم ةولصصلا ءاضت
 سضنلانامض نات ل وقع مربك لش اضقال ريظنا نع للاب فارظضلاثرضنلا نامضو
 اقع ثريناهضجواةيرل لك طختةيوطقلل ارو ةيدل لك طخ تفل
 ترث امجوش امنا ]لبس كول مل لال نيب مل نسما كامل ليدل ري هلئالذ

 رادو واسم للص لاذ ناا ذاع ارسال راج دوت رضنإل ده
 اربع نيو دلل ؤحمف ىزلاءاضةلريظنا نهر نيعريخب رباع موز ذأ فد مقل

 أاراطسو اربع ىزتشا نط تيعريذب نبك لع ةأرم /لجسلا جوت ذا ىآءا الا ظفلب
 ءا ةلاونعمؤ نكلراضق لهن طسو سيعيش ايل اىدا نآو ءادانا ءافجالفاهيلا سلس
 اعاتب نمي ةيزانلل طق ى بالف تفصل لل هجج تالا حاعم بلا نآ
 يسوع ةهلابكو ىف ارتبقل يلق نوكيلئيوقتلابالا ققحتي ل طسولاواطسي
 لوبقل عرب تحل دا ىنعمو ميقلا تاك نلف ريت لل جرمانا نيني

 مانو ميقل لوب لك ةارم!ربجت عنا الا صوف اهنوكللع ميرغت لاب هانا
 نيي_يرطن ”صلاركو وت وقل لوبق ل جربت نكف بعل ] وبق ل عربجت ىعسملاربعلاب
 ان لتقلاون مطقل لو ٌفينحوبالاقا نهى لاقف قإاسلاوهو هلق ىلع ةغينح ىنإل
 اويوصف فينو لاقرعاقل اللا طق باس لم بالشلل ن لج حا مهلعف لولا
 |لِتاقلالعفام لغم طعفين ا ىلول خبرني نا لبق لقوا نك ل جحر لجير عطق
 غيني لئاقلان معتم لمغلا ذا ل عفلاب لعفلاءازج نوكيل قيال معطقيف
 مضي يلزاج.لتقلا لك هتقاول مل مال للملا ةياعر يلوا نم أن كنوكي نا

 هنأ نيحمل لربحلا و “لع جوزلارمنضيف نيديشلا نح!ارضعلاب بجاولاراصف :ىجفلا رجح فصول للوهشن اهلا

 | نامصلا نفي ت ! نع تقلا نافايز !رتحا نقلا نم سيلؤلا طخ دلوتقملا هلق ربا ذإ دم تتلافلا ءاضةكرضق انو |ةعارجب :تئافلاءاضقك لم كاما لوقعم ل
 |ينخمننر رفو رئلس لم ءازجالا قرغت لاب هبوض و معتي ناوعا سل بقلا نال ءاعن لادل نيل وتقلا ءايلواو لتاقلا ني. ىمازنلاب للا مقرا ذااهكاضيا مين للاب
 ًاكزل لاما وسا دينلا و ايمد |باصاخأ نيص ثري ناكل حفلا نضن ىفاطخخم ا !نيص منظ اًسنمت ىبري ناك لعافلا نظ غن طخ آم !ناسرتف أطخ لعقلااماورججو جاجزد

 'نمةئام م ظعاالا ماماللا نشك اطخ لتقلا ىف مولا سضنلا 7
 رينصلاو ناو سضنلا عناق رولا نموهم نزال ةرشعسو ل

 ويلا عبر نيدلارافش ارحا ىقو ةيرلا لك نيلجرلاو
 انفرد نكرتيل مشع ناريلا عباص نمل عبصل
 عكر شنلا لوف لت وطح مرجلاب فارطالو لق 0ع
 لساولارعت عطق وا نأسن للتن اذاف القعلب كر سمردغ مل

 ًايعمقل هلع بجارلاذص [صقلا سفن ويلهن مطاقلاو|
 |لتاقلا نوكل ءادالااع ةمناملو ءادالارها نهوالصا
 ,دءادالا/رهماقم لاما ويل تويقاف اًيطخغ عطاقلاو ا
 ءاضتراصف هل لاملاوبلست لثامم ىلا لقعلل رنه ا

 )نبت ارصلا ىف لنبتمملا هلوق كك لوقعمريغ لثمب
 زبتم نانالاذ فرصتلا ىالر تيزيج قاشا سن هون
 تااهعرش امناوبمإوق 02 فلاب ل نبسم لال نسكلاب
 /للع [بر صه حلرعصلا زيان هت الشل ,لق 0 ةديدلا
 |ناجملاو ةرزعللل :مرتحملاو نان امو نوخو قحن شب
 ناتمقلازراويضوت وؤلاص اصقلا ذا ءلرق لش ناار غلاب
 لع نيب ةاواسلل لصحيلا نعل تقلا ن اك اذا عرش امنا
 ةيدبلاركتولولف سعوداف لتاقلا لعن لوتقكاءايلوا
 سنلار نسئقرص اصق نوكبالو ءاطخملا ف ةعورشم
 نعم ءنوكل اا نيلو ىلرق 0ك وررشلا هزوخياكو انام
 بجاولا لثمملست منال ءاضق !نهن لول ةلطءادإلا
 0لعتجوزلاو ججوزلا نيب تااعئيب هلق 6 مربعلا ١
 غلازهلخ لق هلق :ىقلا فاهطسر ا ىااهطسواو كو
 لشنالص) :ىفلا تناك اهبلااعجرم دمقلا نوكلف سإ
 نبعل اب ل | ىمسملاب لاق هلع بجماولا نيعويلت هناك
 لكن لعتم ١ نعلق حلك حاكنل )احم نيعو امس ىزلا
 ضاقت ولا ار يي نا لبق هلوق 0/2 لعقلاو عطقلازرم
 ننال هناارلع ارث مطقلا نم :لصاعلا ةحارجلا لبق
 نالخررإل فصلا هب عاتنا اونيقلا نهرك ذ نم
 نقجنلو نيركن الفلان اك |ذااعف هيبحاصو ءامالا

 0 ١ كل نكملو 1010100
 0 ارجع )| جم -:ىلولا تسارع اولد
 0 بأ ىلاوس
 ةدنعرملام ءادآب مرا ستي نإ انلاربجا وريح زيرطب
 م وما دم
 لشلل لام لقمن اوف مجو لك ناب رصخلل ماقم موقي

 ىلثل ابمصخ ىف ةهقلاو داول نااقباس هنوكةرمتو
 اري عزاوس'لا نحوي ناب لم اكلا لشملا لعةرمرقلا عم
 ةفم لخدمعند ازهيبضت يفذ هلرق «لربقلا لع شلاملا
 ماونام اضقلاو هلوق حا تياسلا نتاملا مالكا ةريرقت
 لنمم :فلثلا (اضالا ىلا مسن زبرط نإوهغي خلا رضيا

 , متت العم (سقا سيزبال تاهيل ءادالا ريسفت نيرطإ 7 : 2 :
 ْ اضاراكولاءاضقلا كارل يينتلل هداز مئاب باجأف جثلشلا لعلام دازرلف -كشلارم اق الل ذل لاثماب قكي نإرملل غم, ناك ا نعاصت اهيلعءادالا سا ديزياالأس
 ارصاق د |ضنالإبو ”لسأك ةئامجلاب ةولصلاءادا نوكنا نيئهوتن مدر زلا نوسيقي ل لوق (م( سر «اقلطم جم اسف !ل ء|دإلا ماض|د ص لشم نيلوالا ءاض"1
 دملاؤ اص ادا متوكوه ورح اط لوبشلا طعاهربجهجو طسرلا علا هبدارملا#(زمسملارسعلاب ىلوق ( لكسر «سعت اظورلارمرقتو ك) نكضيا ءاضةلار وبي نا ىضتقي
 ارظالاب درج سنجل مولعم .نا ىارظنلاب سبعا يلع مزال ملستلا نامههكرف تعتد نبعلا ءاطخا نيبريذع جوزلا نانسي ورريقلا يوصل عصف ءاضتو

 أ ناضغءاضت مك تراصن وبوقنلا نو ند
 ! نيصخخت نم نوكي نااماذ لوالا ناكناف هليقرا ءريلا سعب نوكي نا[مال تقلا نال هجدا لعد ظسملا نع نيرل الملا يشل لاق ولا عطغلا ىف ىلوق ح1« هد
 زحارصخ نموا صخخل الإ ذ نعل تقل اذ نانا ناك ناو قاقت الاب ناتي انج امهف لك ذعر سعرختلا واط خ ا به نحارا نيئطخحو !نيرمعرحاو صخشرا
 ادري مرش ةيدرخاروهيف نيرعام ناو ناعنالاب ة لحلو ةيانج اف سحاو صجش رريئطخان اما ذاامإو ناتي اتجامعو ١ كلزكم أطخرخنالاو ا نم ناك ايهرحا نكت
 ملراطسولاربعلا ءادا نانا نبل حولا ءادالا يحب نوكت ىا 4مم» أطحلا ىف ةادأ ىلا نكي الد 0سس#بنيولو ندع وتلا نينه ل ضيا هلانه مبني نارصملل يس نات 0ع



 ىضن |اذان لتصل اف سول نارهظاذ 00 خاابجو نال لرت 0 لفل اون مقل اوه و لئافل لح جوم علا بجرم أ لس أ
 لرنطةرحاو ةياتجار اصف سفن اوكحطقسف عطقلاباني اثازثاوناسق ل تقلا ذ| لتقل !رجوم ىف صاسقلا كه! ىعرشلا رجم و ملخسد نمل لنقل للا ا

 ل تقلار عطقلاوهو:رحتم]عفلاذ وصلا تحاول ابتعابا نه نا لوقب ناماماللو لقا نكلتفلا الا خىلولل سلو تاررعغب ل تولام ا
 ءضلو لا ىو اوت جك لتقلا اومطقلا نيب 2 !امنيب ل وق هلك مطقلاوث عطقلاب لصحت امنا :لاكلا تلئاملاف
 غريب لعف لك كربّتعيف هربراب ررقت لق لوالا بحال إلا تح امهرح] لخ ننال تما نالخإ ستي اللف 91 ىراجزا تش ب مقلب يجز صلال
 لمع اراك نان الخرس اوانعاه حل ى اكن او بد فصار بد يي نيأطخ اناكن او لتقلاو مطنتلاىل يلظيرع اناكرل ىتحيطعفلا بجومب

 لو ةكستيافكلاف-ا يم يديد الع را تاك ناوزردلا سنو ددرقلا سيلا يعئاطخ تتلو
 0 اا

 نىمالا تتئووم 0 يل ىلع لمن لكربتعي أاطخ ”الاو رع
 نمعلا هو ةيرلا طنا ىف يي عل

 ات نا 0
 | نيب قرطلاو ةرحلو ةي ار جف اذاغتتا ةرحار

 : ما ا ا اصفر بتتوعرطعب نكذب نا)
 |[صلاش#ل ةزهو اميبأربيولو ميل لوغفاا ذالتقلا بجو عوق لخ د عطقلامومنالا | 0

 نعزتملا ءطقا وكي نااماولخيال ءال كا واهنهحل زرقملا فروكزملا جوا ةينامث ا

 للنت ااداهنصييرقت لكن تير اى نيكدلا ب واطخ ىف ثلا وازع قالو نأطخو ا سا مقاتل نانا
 نكي نلا يعن غشيم اصقلاءملعبجي
 لايخاتشنال ص اصقلاو نررمإل ارحا بجوم
 !ومكتش نكل رم :لرررسل لامللارحيف ةيسلا
 نابلا ةتاساذاتساداذا!نكصاصقلاب

 كتل ةموصخم لا وير هلل ىتتنادببلا
 اتادذ نميلوت لل ىضاقلا اضق مي

 يع الخرب ”/اقافتا ناتيانجاب فول رعب نانل ناكنافالو رامز

 رادار هسل كاك يلق اكداوأطتغالو اذ عاهد ناكوا نيأطخوا
 الز صاح 2]| ةركشم هو تاه «هطازانا أ
 األ ارهن نوع اناكناواقافتل نالح انتب نأ دأطخلنا[ناواتاغنا نرخ رتل اطخأ 0 ا لال : ش0

 هلل حرصختت رتل لا ذالك جو كنج هةنمر لت انتي نتلل ىف ةروكزلا ياللا 0 انتا كو وصخ( صفرا ْ
 4 0 3 سحارا نيرمتو

 ذا ميقلاب ىلثلارمضنالو معضوم غتر ليوط يقرفلملو نيصنخت رتل ص نا لكمال 5-0
 : 7 2 كل درع 0 د لسيد د داغإ

 ابصغا ولفي تلاوه لع :ةفينحىلال نان هيت موصخملا ميج لثلل عطنا اداكدحاو ةيدف هبل البق نيأطخم الا ؟رنع
 (لا قف دهابجت جاف سان ديا وعلا ل هطقنفاروخأ نين 3 لبق نحو نمسريرعف 0
 او زنوسب ةلاساذ ىف تسااهنو راق كل أمل نأبب
 هر ا _ | |تامذز تامشدلت ةلكانيمانكف#بجت
 ناربال غي ثصخلا تعقوا ذاق ىونعل لل تم الع مرق موه وثروصل ل مل ل1, وقي اما ل ةعق يخل ةكرشلا
 ْ سلوي يكرش نعي وإر© نيستاحو بيرؤلا مزقيف نامضلاهلاملا | اهيل تش 1طن طل لاتملا

 قاقنإلب بدخل نب هيك خم ةوويقلا أ ترم لشمال نخل لئلا عطقنا| المال ل ا
 ادانبظو يلدا ذيل ب. كالهتسالاب هعرجتاذا عل صالا ناك متل صاالانلق قا ل اولا :

 يطب افالون: هرعانط سياسي 222127 1 :اف ةلدوبوم كم 1
 تال سال رجال راتب همي عرق دخرسو يلاأ سبت 1 1

007 

 ٍ لم ل 2 0 0 نق

 ناو هللا مح فاشل فلام مبهم قب طول باسم ثلث ملل يلع عزف عما م تس لطلابتع هلم
 نيرلاو للا ماظن الم

 تحلل لمت لوقوع بالا صقيالتفلا ىل سيول هنا نياذ اها خييلا ههف ااذرإ) | وجا
 2 0 با 5

 »م ىو أقلا نستمر صخحلاب لامحالا| نه من ريانا د زارساإلا ل نجرب ىتح نارا ىل,ص درتي ناب تباث لصالاوهىدلا لمأكل 00
 امويلا| نع لون (19(ار:»بمصغلا نب نري ريتعبف يصخلاوه و لصالا ب بجيت نلا ببسلاب بجيامنا فلخلا ناكولاو انت الاب لون عير

 تعي نوكي نا غمض ول انلقو لوقت ا يالا نتاسلا مالك ناوهرمهو معف دؤلا أش نامل اوث لف سلالات الشان
 ا يفت سيل ناولعي لماتلا ىفر ارحب ءنكل كيرا رهام اقناوم مال لا لكحبو قابس اقياطعر كلل الاعيرغت نانا سلك تاك امك نيس

 لاتحمل راسا 0 وساوناللا نيه نول ىان* مالعلا كل نذ قباسلا 00
 نامضلاناوهور نموه لب نقملا نيل أشنم .ثأف نباسلا نايبلا نر بلا





 | هنداز |] رقما دترول موقتم هلام صاصقلا ناذ يلا نمضن ىنجتلا هل] ذ نال وفي ىداشلا نا ةفلل يصونملا ةداشل ل)ادامك رزق هل ىنجحل الط اع ل دهللإ
 سقل!وهو هيف ةلئاسملا نكميالاعف ةعورعشم ب نلا ن للون نمو هي لل ايلع بش ل ونغم ةنزرسو كلم. م عمض ىبحالاف مرتننل الص طخ لتنفلا ىف لاملاب صخترصتلاررإ
 دكني للا معييضت بج ةحامرقتم وعن وكياوعاصقلاذ «ربغي ل عساقيالف تيدرعضرم١٠١رص ١س ابقلا مخ لك صنلاب بطلاب مرلإب ارها مز لئن اطحل
 لتماقاا ىبجلالا لتقاذااعيف تاانههو هلو حط هركنيولو ٌمراشلا هكرتا نلو "تل تلاررس وانس نافتلابفرص اصفلاب ىنتجإلا ةللذ رع ناعضلا مرع امو ىنجتالا
 © .ةي سلا بجو أطنحلا لتق ناك نو دوقلا بجو سمعلا لق لتاقنلا ىنجهلا ستقف ناك ن اذ لفل #ا نقتس علو حكى بسحلا تب دلل ذ لون حلا
 مدضس هل ستو مضبلا لئامم اهلل ذ نانملرق 04 ةأرملاب ىع أتمتس للعم |« سلو لوف 02 نه اشلا تاافلتا امه هل 0ك ام داهش سكئ سحر هلوف
 < انوصم نوكي ىتجج] لا جرش حاءفرشل هلق 0لشرخأ
 نذإ!البو دوش الب و ضوعلا نو نب محل بلازا نا يلع
 عالم ٌناب لشلل ربهم نانمضي ني نعاشلا ناوهر ميهنم لع
 .ماقلاربع لشازلاو اتوبت جبوزلل طا موقنم نوكيف جوزال اغا
 لخو مد دزلاريصن امناو ىلوق 0لل الا ور اموقتم نوكيذ
 انرعتلارنك ةموفتمر وكت عضبلا مقانم ناكريرفتر لضم

 موزلا نماهصلحسو ةأرملات نقلا ذا لخلاف هلازالاد
 د كلوت حلط ضعبلا مفانم ىلا مجريريصن ىف شاعلار
 مابا ىلع مرغاج ىنزملا نآف تنزو تكن لا تكواط
 نيح كف لون 0لع تاكردلا عم ىفا نك ازا
 عا لطب لون له جبوزلا نبا دعو اطمو د لرتيرمالا
 لس ةداببتلا ننس عوجرل اب انك ةيارهلا ثا نك

 يقرالطلا ةربملا فصن نيعجارلا درهسلا نيجصتر ماغي نإ
 ومال ىلالو لان 0م موفنم ماكتلا كلل ر اكل نب لوخمللا
 لئاقل ل] رند ةعللا تح ماما و رتل اياك رم نععزملا هب
 رسمت |:ئص,.-علاف لكما فازل لا ليدس غرم برع

 يال ال قر
 نضام زيقغ ننال لانردع انهو لوف حل انسح
 لوس ماسالا ل زمن مانالل ةناعا مالعلا جراشلا عاسن
 قو لاوكلا ةفص .نوك هع لعلاو ل فلا رحنا اكوا
 ةحاقافتا لقكناصفنلا ةفص ءنوكذعبب زييلاك لعفلا
 نموا: نس اهضعبف لاتفالاد نجوو عيشلاوربولول
 [ناصقنلا تاذص نم ءارتئهق اههضحبو لادكلا تافص
 ىف ئوينرل |ضرغلا ةميالم ةعمبلدفلا نسحا نكو
 [سازنلااغااق اهنا اضيا اقكى وزب نلا ضرغلا ةرفانم نعم
 دو باول واح ميس اذ نوهت يراه لعفلا نسحو
 اوه ىرعشسال ارنعذ اب اقعيو أم خملع اذ ريثمس نإ معسب صفلا|

 انرلو ةرلصلاو زمكلاو نايبالاك اهلك لاامف كلارا ااوثق رعت
 تاقحتسا لعفرسل ةيساوس ؤرشلا دورو لبق اهلاثماو
 عراشلاو باقعلا بر زافحتص الو باوثلا بتزن
 |ةىتسم اهضعبو هيرمام باوثلا بنزتلاق كتم اهضعب
 لعماس حرسحههف مرراشلا هيرهآا سف منعوجش باقحلا بتزتل
0 
 سن عقررشلا الط ئقوتيال ىعكار لق عرهو دلزتعلل
 ءاورع باوثلابترت يتسن حل ان لارضعب 1 مشلاددرلبقرمالا

 وه امذ اهلعاذىلعباقملا بترتنتمس ىيرتلاىؤالا ضخنو
 رمال نأف مراشلا نك ىهن ينوه ايو مسراشلا هيبرما نسح

 الامن الر يتباثلا ييقلا عرسحلا ركن شكوي را لاو ويكح
 خلا وعملا نع شكب بطلا ناامورمال,سقن 2
 لتجار لوقعلا ام اور مالا نى ةيددالا يتبل
 مقانلا قررمصلا ركل نيبعق اولا هقلاو رس حلا ىلا
 رس ارهملا © نتعالاميروراضلا ب نكلا
 علل ليجسال هنأق لاوش لوا ثوصوتفاو ناضم
 نيبحق|و ويقو نس 0

 ورجل متمرهلل غصن نيمصانن ناره اشلا نوت جاازحا هلو

 لذع |يهتاو لاعتإلا نسح نا دل زتحلل به لموانبه نم نيب قرفلأو
 | بجو نلزتعمل ارنكو حو ملاعب” ىنلاريكحلا هللا نئكحلا قاقحتتسالا 9

 رهأكلاو ةلازاالاورنيوعتلا سنك عاتتسال للج موقترههظي ال هس | ير هظيالو كلت حلل ان اغ كالخلاو لانشسالا
 تان ل سس فسخ مسسا قبو متون قالخي_ سيت د١البو

 يا شل ["[/ ان اغلا  فسحيم

 ٍ لل فزت نكسنالو بدلا نحف ققتاناو يف اهل ذاك لا لبا
 ْ | مك رعلتق لبايش لوتقلل الو ميضام نجا انهو ةرورعغ يطلب مولا نها 3 2 2 (٠ عبصللا لع رعب دن

 بضع ةيدااواّصاصقاتإلتاقلا لهءايلو لرجل كل رمتنو مت هاء نكد 2 2 1 2 00
 هعانل هلا عرش نلعب قالطلاب ةداهشلاب نمت“ ماوتلا كلو نقحنام
 . 3 ٠ ةيرلاا وا صارجقلا نما يش تيادو١

 فلا ؟لو:نلا رب متأرما قلط.ماب الجرار هش ذقت نم المال نا
 جفال نالائش جوزلانمضالارضف نارها غلام قير فت وهلا يلع
 ري ةأرللب .اتمتس لل جاليش يلع اامخالواهتلط ناكر وسل وة لبس يلع

َ 9 0000 
 سلف ع ةناكرخأ عضم عضم مهل لثمرل نيبو ماهدلاشاسب نعربديى لا
 ريظنالو قش ةرور حليتلا سنحلارهلفنال لاملاب موقت نال لالا لئاممالو مارح
 | امنإو نذاال كلوالودوهالو ل نرالب قالطلاب تلازا_صازهل الص قيرفتل نع

 .نالا تلا هادو كاسين ذا تاور

 0 ا و ا ع
 1 فول لبق نال موزلربل هصتر نمت أوج متل غل لبق قالطلاب هاذا
 رالي كيف وزلا نإ توا اتزت نلقاه قالطلا ضيا إم

 ماو "نيا شما 00

 )ديول غصن الخأ نيرهاشلاٌناكت قالطلابرهمل اغصن ركأمنوالصا
 قوز ءاضقلاو ءادالاعاونا ناب نحصل 2 انلوناعاطعامناتمضيفاهاطعاو

 أيكم ناةردو*ةرسحلاةفصّيم ومال بالو لاقفهيرومالل نصري
 ورك رمالاب كلل نزع نك ورمل لبق كد ل نعانس>دبرومالا نوكك نا نبال ىنعب

 2 1 من ْ .

 نيبال وكل لزتحلل عون لضعا صو ماتا رمأ ويك وويكترمثلا نا
 «ةيررر روبزناملا ”ءاشكلابرمايال هينانا قامت هلن اك 3

 ,لخدالوشلاوه اميركا ىرعشلا لنكو عرشلل هين لخ جل لقملاوهيقلاو
 يل ١ رار ”ةصالاع تقوهسيل تصبو حوض ١..

 ىلا[ مهنم لويد قتو ريغ ىلاو نيع ىلا نسكلا ويسفت ىف شن لفعأ هيف
 بيروماملاتاذل نوكين امر سكلا ى ار نيعل نوكي نااماوهو لاقفاسهماسقا
 2100 2 ا م يح يوصل

 اًبجرمريصي لب هلئا نم اًمكح مزلتسالا
 حفلا وحلا تبجرلاهولع اذ لاحف الا تناكو ميراشلا ا لول ور.كملارهفلا درعا

 ضن هرعت هلل ارتي وكل سب رعراشل للوقي نا لوألا نااينانو تاطوسسبملا يقرغلا::ل داو نوققحملا هداف امال | نه ىلبرسقو :تبلااحابم ناكدتحاب اللول اصلا
 (قيلقعلاوم ةلزتعملارزعروقلا صاب وكامل نال ميرشل لفت نافق وني ال نايعقاد تل نايلقعس زحل سنعيوأن سعسجمقلاو نمسحلا نأ انبه نم نمرم لرم >0

 تم انوقلا أ 6 0 افعل النعل ىلا لامن نقتل * اج لاوس زغامي للا هيلع بقال( لرسر
 1 لتق ىفويبجو امكن | قريرفت ل خر مفذإلا موقت ادنإو ىلوق*ل ملا ىف نجسوب يعم! نهو عرب ىلع لونقملا ءايلوا ك اله فدو لتاقلاغ عفد نشييفامل اه
 |ةنأيص ةرورض سايقل اذ الخلع ألذ ىف لاملا ني امنإ نا لص احاع باجلف كانه صاصقتل الثم لاما تلعج قف | يع

 | ”مقلل لتمزورصلا نه ىف ةيرلا لام نوكل ةي سلا يلع تبجول ضن ةلروقتم خرم ارصقلا ناكول
 ا ا ا ور ولام

 ”ةيلكلابرىهلا نعم وصحملا

 "دال ل شلاراهظااموقتم لعجن حضملا لك ء.اليتساو كمت حاجنلاو لسنلا و اقب « رولا بيس نال ايرعش ميضرلا :وكلص الا نا ولع اولا تلغتل /رنعوبظيالو 13 كرس,
 ذك[ جمبك ) سلا يح ؟ 0[ ير عبسع تكور لا 10147096 007 716161 د[ ل هك منة م ربو هجر جر[ سقإرو <01[ (27 | ع



 ا

 ةلزاخ بروماملاا نع ىلا بنتو ةطسارلا كان دبات نسا ةفص ن وكي نايضورعلا ىف ةطساوالب 1 ةطساوربف نمت 05 يروم لاى عل هل هل
 غيملا كاز ديدان هبروما|مل للا مجرب نى وال! نسجل ]لا مجري وهربوض نالاراميا الالبفبال تالق علشام ا نانا :

 | يطعربصو) قددإ|رق )ل نسح:لرارقالا بوسو وه ماركا خلا ححىف طق اسلا ناف طوققسلا لبقي ال نسصحلا نإ ىلع بر وماملل ةلثما ه نم ناذ ذب سصتتلاك هل وقب لاما

 | مضرف ىف ةصخرلا لبقي ولد رفا نمفرفاسملل موصل اطوقسكص خرا ابتعاب مط قس نا"لاطنخاس بارا رق الاررسح نإ رقي ناالاوهللاز هجاعرراك ل تقد
فلكي ال تانلابام ناف طوقسل /لتكينالف منيعل ]ذا نسحلا نا تلق ناف م”الس الا يم لوص | رمش ضعب ىف نك [ًيوسام نوكيف

 لط وقس دارملا تلف 

 رع هيئازجةياعر تطقسا ذحمو ةروص سبعلا قسترأ ق لسفم ناذ 8 الا ةلاحيرار قالا ىنامكنموظعا واهل ميواسم 3 سسفم ةضر عل هاياعيراشلارابتعا

 + ملف نيتقتو درسفلاا نه نا نريزقتر رقم لخسد عف د ل عجاامناو هلوت 0ك هبروماملا 1 نوكب لب لوت 0ليرب سف قبرصنلا ءاقيل دعمنا قب عم
 لصاللار ابتع | نيعل نستلا 3| نمل عجاامنارمن عقلا سس لص سو ةريط رسمي م ٠ث صحلا ماقريت :

 د م و تصل 2 06م تسأل '
 ةمهرعنم هروص + تدىدجو ناووسف 0 يعل ع 2

 ماشا رعلعجيوحملارابتعابف ميلع فتقنسام لعب نعم |وهالاقايلع عونا شلت انهوزطساوريف رم كلذ ل عضوأو تاذو هس نوكي ناب
 3 8 3 0. 3 7 اء 0 , 2 ٠

 0 ل الباقم هريغ ىف ىعل سحللا ر عا درو: يروم امان | نسع اذإ ذ لبغيال ى .لبق و طوقسل ليال نااما 0 0 اعاد ب ال1 نم طوقسلا رسم الإ ليف 5-0200

 نلاب لون الكس هريغ ىل قحيرسعتاب اهبش نوكيال اذ . ةاخع رة 1 ايدل حم
 فلا ةيلخ ماللو ضورعلا ل ةطسارتالب ةقيقح جا[ نمةنعل نابجتلا نتيح ىف طوقسل لبقنو لع جاو فلكم لول با رومايواًّنسحا

 ةطشارلابلرق 0 رب ىف نحرص اباهيبش نوكينالاموه |: لإ ل ل ع 0
 0 00 م0 روك ىا ةريغ ىف ىنعم نسح اىبل مباشم نكل وسفن انصبا قطن وكوار ازهلا

 هند هلرن 02 ةريغ وح نس ملابءاشم نوني امأ وانما ريم. 32-0 2 :
 ع ةاملااطتسالو هل قلئاضلا م وورق رصف | يزعج غأو نيكو ذومف هربخل رسل باشمرنكلنيعلر سمار اتوب

 راسا. لق راعين ولو نلت. يلام لام لولاك فلل م نط عشن ولو ةراضاو نير صنلاريكويسقتلا نهتم 2 ل تس ميشيل ملطعقوا لتقب حدر هز نان .لو | سنلعف نق ةلبقيو| طوفتسلا ليقي> ل نام لل والاو ةطساولإيوا تزل نيعل نوكي نااما 2 أ هع تو وز 3 37 1 هش 0 1 1 ا ناتي جالو عاش بقنا كاورييف ل تس كل الج ةيازب نصتلا نادرب.الف بروجول نحب طوقسلا غنم[! ىوا جا هع يللا ذ ق6 تاغ اع نت 3
 لاد”تل تلاتلا برضلا نتن وكيف ةبعكلا ةطساوب بأ ل وزهإ زيلوائلايالق ايرمادأ منعا قسيالو رمل لإ عممزالزل رصتنلا ناذ طوقسل بقي

 ماع نوتات روكا كارا كتر

 ”؟لقحانإل نيدل تباث قيرصنتلا نسحتو طق لبق ال نيردصتلا و اءوقتسا للبةراقالاف

000 

 ع

 ةنصحسنن اك ةولصلا نأ تزن *)] :بعكلل ةؤلصلا رصف.

 1 صل

 ًاهرخا لااهلو ارم اهنالاسسضن ىف ةواصل رحت دارك الاكس اذنلا هرضمكلا ب دل
 والو ضخ سلي دب نيبرل يقول وخيط اثو لاعقالاو للاب تلم يظعت
 122 قمل نفع لقتال طئاشلاو تاقوالا هن اعكرلادادعتو تايمكلاتناكنا

 يسد در كت را | هاشم ةياقحام نكاد لانمدو ولاا مرام است ورا
 راوملا رون حرشرامتجلارمق | ةلوتو عزل يقفل جاحجفرل تنص ارنا كالا اضل ماظل ف يك نافيا

 ذيل رهو ىونحللا ىوزشملا ف اهيرارساانإ تنيب قو
 لكك هدابسدارمولعا هاو |يرنعمإبو نم داشلل ناب
 نيستا ةريخل هلت هلك مخيعل رحال هسا نمل هلق
 طرنمتو يرش ماسوهو لادلارتعاضا ىلوت لق ةريخل
 ”لزارجعن رع اهعنم مرضنلل فالتاو ءلرت طن زق

 : ا اد ا ! كاش ع 2 ١
 0س | باج لاوس او ميغ. ىف نصا نكد دا نكثل قل ردح وايتخاب تسيل جات
 متملن انا ةو رجلا زو رتنلاو لع ىثروتلا راج |سفنلارهقل نسحءارتاو سفنلا

 ع اي 0 اود لعتمةنكما ةبورورتف عطقو تن لوي نكواهيف سفنلإراي لإ رع يقل ردللو] لاقي دش ف تيت سك سل | امو كد نعت كل نورو زا سم عطقو سفن 3مل 1 نكو ايف سفن رارتخباا

 1 0 ا ا ل ل ناملل فؤوتل نمره اظنإ نارعتؤ مهلا عفد لاراش !ليقيال لعاذأ |تسييل ةفارشلا غانا و نكمل رثاس لك رحت هدد م ورم ىلا نايا قفل نسح
 1! رعتسار لبقيال 2 .ريعضلا ناي حقدو هيروماملاريغ فيظتلاو هب نيلظتلا طق اسل لب طتفسنال بروماملا نالانهه .طوقس مرو صتيالو طرقسل لبغي
 1 ماورعت اكملت, م سد ر:ىببفاذ يلا جار اضي بقي يعض ١ نكو هب فيركتلا طوقس مرعمدسح طوفس مرعب دارملاو هبروماملا حا نسر مذ هر كذ تسلا
 * ارك كرعب طفسي ناس الا ن اوه ارك كار نعب طقس رارقالا»ق:صصنلاورارفالا عومح ”) قفحتس لن اميال اذا كاشلا غل مكن اميالاب لثمتلا نع ءاوهزلا
 !لاعتال 'ضلوملا مرقب نا ىعبتس ناكالا)اعذالاو ل اوق الاب وتمام مار رامتاد قاب مب ضيططتلا ثا لاحجب طفسيب "ل ني صن ادرمل لثمملاو لانملا نيب قيبطتالذ
 واصلا لو 'ريشين نات ايسكلا تناك ناو ملوق (| ه2 سر «.سنع بجسالو لاق الا نود لاعذالا عين داقلا لسجن !هتير الا هيلع ةولمصلارةبسننإل
 , (لاعتالا ره :لمج ن وك نه اش لقعلا ناذ اهبرمالا ل بق تبان ىلاعن هند ارنعاههسحسر إ طعم ةدسح ابن وك تسرب زفج) هقكربؤ اهنا كر دا سصتواهدا معتررركب
 , | اسرمالا سالم حمظعت ةيان لاعفالا» نه نوكتيرعم ناكناوركشلا باب نمههن وكل سفن ىف نسح ات هيبطعنو هإ كيرشا] حو هن مظعت ةياغ
 /ىلهمسلا/اح نمخانالوم ٠ ةهوركملا تاق :الا 2-ةولصلا مادا ةرايطلا رغب ةولصلاك امارس نوكنالاو اهناحربغ عر !اهنيحربغ هس نوكتاكا 0
 ا «٠ نامسالاب نييطم_لقو ىركأ نمالا ل اعنل قل حس. اهنيعل ةنسص تناكت لوا: ينال :غصلا رم اثلارطسلا هيرارملاد تعا



 2 [ياروصلاو ةركرلل نحل توبنثىف لخسداهل نكلو نكتولاهناك تراصف نسما فص اهل تيشتاالف سبحلل برايت ريغ طئاسولا 8 نه تااقامل ثا ”'راكاصفمإق لس |
 ل ابننا ل دالاوسفلاب تفلت ةريغىف نعم حال تهبشف
 2 |ماتاكاتناول ليقام حرضنلا ريش ةردقفلا نجاح ن ات طساولا تناكرل متانوكتولامماك نانوكت فيكف سيعلابايقخلب يناس ا .اولازاتاصو
 اخر 0 دكتور اطننو تاادلو 0 لو هجر رصميدا لعل مخيريقلاو مخرلا نا لاقي ن رمت هنا نابض امهنوكلانوكت
 | نصح ةفصتمض ورع ةطسار هريغلا علل ذ نوكي ناي #2 ١درل ذره لوق هلي فن ىف نعمل رسل ا ليدق نم لج ةولصلاك نعل نسا قحط تيراصت

 ىداتلا دم لاى داتياكنإامالاق عت مارنإ هشلث ,نيعل نما ناك !ضدارلوق 06 سمكا | ميف ملرق 8س انسح برومالل لعفلار اص اهنسمبر تال أ
 ىمم زهد رشا ميفو ريا بروما ىلاهجار ناكريمغ نوكي مد, درومأملا ىلا مجادلوق كشر طن ىف هتك رصلاب ع! هب لاق 0ك قليل ةمدرت طوقسلا
 2 ل'رخل كلل : هلق .حراشلا يب ةيشامملا ذعار تا قل لاةغاسلا
 ازوكب نابريخلل ن | ميرومال نسص-ثاوهق ىلوت

 "وطعم لا ىداتيوا لوقت لل ميرومامل للحفب 7
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 | تكلا ح عزه إو هلل ىداتياكتاما لذ
 «بروما ل للحب ثداتيريخلا نوكي ن ايريخلل نصح
 هبرومالل نيب لاصففال نحل نحل نسير
 هيرومألاطريق تارههر لون لطيوخلا كلذو
 ىنعملاب نسحلارتا كيلع ةخح اك سحا ضر! نيف سلوق
 < .ارملا مشلاره ىزلا طرشلا ىف نقدثي رم ىزلا

 ةاملاونتل اذا نك لل نك قءرقلاو لامك فص هنركد
 ةمالجسديول قلقا لج يول زاطشر لق 02 لمان

 0 ناسا لوف ياه س6
 .|ةفلشوعو ل خمال مبرومالاوريهلاعل وه دسحأعنمروكب أب روما
 انصسروكيواىدايتوأب تومان رضنبىداتتا ناجل هلوقب يبالي نون

 هدام اوريسقتلا له ىف بايام وراضن ق فعلا رسح ناكامرعب طرت ياعسل لال ضال
 هلذرا قحلاوراننتلا فو ومال مّجلر وكريم ضوريخل للا مجاروهريم نال 52 ا حس
 جونان هيوم للجفرضن ىو نابل .درومالا نحن 0اس ا وخلا

 لايانختل ومال بالف سضن ىو لاح: رك ناكر رضر يوم نسبحل

 قلق طغت لحب يمال كل ةروكبوا داتا يقر هةر لع 1 د هم
 زمان د 0 وطاب خشيت هسا 3 00 دلا رهو 1 همن اطال دهام ضرما عرج كل اوطت] ىنعي اذامنا هربرهت مال :راشلا طخ تبأر

 سو وكل نقلا ا 1ومجاولاؤ مبقيرسلا | سنع ا سا
 نانا ضارة ءابلسدا در نادال دل ا ةافاؤبست 00 0 ّ 3
 روك تحب لوا, اقلب ول ميضنؤ علا ٌمسح ناكأهعب لوقي نا غينيفاعماجل ا 1 : ااريخلا ن نايردخ كا
 ْ ماو !ةولّصلاو قير لاك مسضن ىف نحل ا نسم ناكاؤعب بو يامل 0 نل
 ري ل زالارسنلقاوملا دم تتيفللا 1 0 ا ا مدت يسعلا نا دوصت نأ ناار ويغل ىسع ودع

 0 مجلف قللت: نيمار جلا يف ساحه رق ملا د سمو سدس وسما د و قانو سرك نكريف 2-0
 اهاتيالىزلا ,برومارلللاثمءوضولافمصزلامءادا نمرملا هب 8 5 1١ تحصل تالي زسوخمو ب ديوس دسم 0 قلق: نقلاوداهبجلاو ءوضولاك لاق ثيحردانمل فم لقتل ين اسلل كرها 0 ل ا

 ماملل ةعاضاو ءاضعتالا فيظنتو نيربت سفن ىف هناف ثا جابزيفلا| سرا ءاغاسلا نهر لس هر : هلغ 0 هلل | موش نسج نوكيو هلق فنا نيقي كعب
 اديعاسمتلاشلاو احق هلعجهأسم دضاثل اورأ راشتن
 اكان سولار دك احل نبحل تحلل نوثو اكن سولاد 0 اولا لهزةهيس| شم اة دحمش اف لوت مس (سنر (قحاسلا اك رو ل تسال اد لف كدت وجل قل م يحل زر لع ضللارراب لوقلاو هيبروماملل اك اثمرسلو متسبب ' دمام ءاصو نلاريذلا لو قر للا ريخلا نسم انسحجراص تسلا هبررم لإ نالاثمداهباو هولا نان تلم: دا يفلت هش عا
 ا اظن هللا 0 |باو ]وس
 ماليالازهلو قاردتلا ةفص العر انلاك حوصلا هلإت عدل نيل ضتلا قناو نحل وريسفت ةيقفاو | اوشا وهدناو دهم( لاتيقفنارايتحا

 6 مس رح د و دك 1 الكر د للا لل لل للون سمال تارجشا قلي طرح
 اةنراشتن الو عا :مطرش 2 اقوا هبنفنإ ةنيلانص توك نحب هيروماملا ناعيا توك الون«: ًاعلوه ةعباتم ببس لاله
 | يتم نئابلال# ريل ن طعم نالتخال ةراسلا ةزهىف ن للاب دإ دال نيهو لل صير تارا: لع آلاذا هبديرمغلا هجري
 ّ_ ا __ . هراشتنالل بجوملاعجرلا ىف فلاخيتلاعف نلت اك ةبسانملا سو نقلا له هربذل /) جاكر حو نلأ ل اقلطم بروما نسل ن وكيد اربعف مجرم نارآشتنالا |



 ةنسييو ةدوصقم رق ءرضرلا سيل ةيثرحن نحر مف ةولصلاز وجرت ين ريخب ءوض لا ميدي وحد وضرلى تينلا رك ختست ةرلصلا الا زباب ونصراك لق نلسأ
 فيك ةرلصلا ل امط نضم ترم خا نحت ] ناكها رح ةراهطوخ اهب موضولا ناذر افتح نم دبتاش موض لاب ,لثَعلا ىف نإ" ضولحلارجسداذا ةولصلاوهو ةريذل
 ما عسلا ليثمتلا ف حلصالاو ةهوركملا تاقوالارئاس و ةبطخلا تقو ةراهطلا ربو لنم تاقوا نمعرات ةولصلا ماك سلو ارش بو نمو و ضرلا عملو نلا
 | بيب نعتلاوعن رت نلانسح نركيزدازوججللول بينعتلاا نع وج لست اكل وسما نعل باد ابنعبي نعت لق لسيرب تف حملا ةولص لجناح ادد شأن ةحمجبلا

 انجل لص ن | كو أولع 1 :لالملا ز> ءاضق لبحاال لزق 01 نيل صل ني نيب لاك ى نبا تيذاروضحلاهياشم. لوف 0 ءرسف يفر صح داههياريغوهىرزل
 لاتا نكاع انعم ءزجلارظنل ب اهريخل ةنسح هز انحيلا ةرلصر مست رل ىلإ رج اضف دطس اول نسحوه و تيما راع 3و: نيعل نص يهو لعن هثاءانش نيرماوعز مغن
 رهزلوت 0حاربا تام مهنم صح اولع ل صتن اكو ىلاحت ملوقل اهنعت يهتم هوبا يلعع ةولصلا تكامل مركي ملول تيملا نإ مالسجالاب نيلق امئامتااين انين ”|ىلعلا وطعا
 ةدزااتهو تيملا مال ساورف اولا ضكن اف تتيف زلاذاكلا_سس يبست حد فكر لو هير نر لاسم زجداضق 2

 ةماقارةزاحلاةرلصو دال ىنعابررمامللستس/ رص“ لإ ئكدتباس/ ؟ 0 دي عوم
 مانعا ل !تاضملا تن نجد ارملا نا ب اوجلاو دو سلا

 درحشاته ركجنلاو تيملا ملسا قساضقورفاولا من
 هك بكينا انك ليرد هربت رع
 دارجلا ةياقاو ةزانجلإ ةولصو دأبحلا 2 تلعجر لق

 نيوكلب ونقول لعق سقنب ىداتبالامم ةولصلاو ةولشلا ءاد لنه نسح-امناو
 ,ةبرقو|ءونمن اك وضولا له ىف ىونا ذإو ةولصا ب حوت رصقرت )عن نم اهل

 ا

 تلدلاعو ني رار له يربقفلاظفىنضإلوق كشسأ | 2.2 2 لع دا ف ع
 0 3 1 دلازريزبسام| | مسميغن قر مناق,مئادأب رخل اوداتي ىزلا مب ىؤماملل لاشم دارج واهيلع باثيإق دوصقم

 هل تلعجملوت ةنلارهق موصلا#وريقفلا| ١ 0 عما دأ سل ةىت

 ىلاءاسبإ هلحل لماتخ مل هل هوما ةدزلا اللد هنا ملك. لن لجلال نصح امناو هنا لب بيتو هلا دأبع تي نعت

 نحلل بي نحت اهسضن ىفدو سحلا ماا كل نكو دب رت )دبا دامك /لعفدرمع
 ا ١

 ءاضق لجح) تنحل ناو مانصإ) ةدابعل ةهباشم ةن.رباهسفنى ةزانجلا ةولص

 ةكرٍقلاب ىااهب طر ىشملا لوت حلل هبرومامللالاثم
 لشللاةباطم ل اثنملا ناك نار ديو زلاريخلل الامل هلع

 روم أملا ليشسمت خصقملا ناف دوصتسملاؤالخ مزلب نكلهل
 ارومام تسيل ةر نقلاو داهرشاو ءوضولاك هربخل نسما

 راج رار لع مزلب دنا ىلا غصتالواهبإ مامي َ
 ارض ل0 اطول لان كدا فا فكى قو طتاسولا ةنهذاهرمب لعبا ةزانجا ةرلص دل صعوشورل لا

 نعي ناكر يع نركب ول نوب نخل ىلرث ام » 4 م 2

 ل لطم ملا تحال لاس وا ولسا لق ده ايتخاودل دفلك ئانلل مرح شاتهو تيلالساو
 .رسك[ةرمصح لو شملا »نا جهزي مناف 0 2 لاا 0 هنكجرلا 17 «فحيءاصقعأ

 ك2 هطول كسا طوس |رقف فا ويلو موصلاوةكل طئاسو الج ويدن نسوا هت دانه
 نوماملل الريخلل “لام ةر نضنا ن كأم ا لحنك 55 : :
 | هس لعفلااهعم نوكيرلو اع ناضلا منعت اماد | |اهيقرايتخا الو لادن دنا قل رض اهناذ ناكملا ؤرمش مرضنلا ةو |نعوريقفلا

 وقل ومو اهيلايجانعاهن ركل تازلاب لحفلا لع مرتو طل اق لفلاو لشوعل نرسل, قلل نم ل ازجل :لصارمعلا 2 رايب كا جوت اان نار :

 00 نقلا طرغمو تلقو فاضلا كر رق ناو هنزومامللاكزجج] هيرومالا نسعىزلا

 20 ا نال ان مك أم ريدا ىلا ار انسح نوكيا يعض تلعج نوبل ديروما لال نساك
 اق 1 ل نسر دا جرم زا نوكيو اللا رنننيولليفامكيلًعجار داو ىداين ليعض ناك

 0 ا ل
 يا ا سم | 5 د

 تاولاعا ١١ بترموشنن فلهيت ةلمرنم»| | ِ 7 ١ك 2 تلا اعز م "نص قل

 م« ةيقيقحلاةقلاى | لع «ىروفن وجال 8 لوبد قرم 0 بي ع

 ىلءاهإلل ىزلام ءادا نوصل هب نكت لوقب ةررقلافصون لحن ع الا انه
 ءوضولا دلو زلات 5 5 0 5 ١

 | جمال يطرق باقي ةبح ةدوصتمول هل هلع نوكتو لعفلاا يعم نوكي ةيقيقح- ةر رق تسيل قر قلا هله نا
 رقتشن امنا ةرلصلا نال هينلا ىلإ ةراصلل :ليسو منو 1 50 ا
 0 ىتحعفلا ىلع اقباس نوكيال منال فيظتلار ارم سل كاد اف فلاب

 ةداج نور ام صولا نهره يملا ضتفملار ةداب : 9 2 2 ٍَ .

 اجلا هتاركذ ىلاربساف توفل باروماموسلا نكوأ |:مإل#س ىنعم خلا قمل ىهانهم اهي دارملا لب لعاؤلا ميبس فلك
 نحارب او رضينا ف سنو منندالا لقنو ىلا رع[ -- 5 0 ِ
 | ىدالا ماللسل كلك لاق مسقتس احترس وأيرحلا ل زلاهزداريملك د العا لجتكررسحا رنا و ل و (” سهر ريغ راصخلم هيرلت , رعب رخل زحفب ةبدوملا :عممبل نم اال
 نعمل نينسحاراصاامن' ةزانجلا ةولصور ادرحلا تاادمن | مالس الاتفاق حيرلتلا ف لاق هندارتملك السا لجلاكن سنع .هناومن ايس مره نبين وعلم برلا ناين
 باو ب اوجلا كل نب ميزي ن كل ىف انلا هجولا نق باوجلا ىلار اشاو نيجتل بلع شرس ارث ةولصلاو دايرحلا ركل صمم نخل ذو تيما هاالسادزن ال يفك
 | ىلرف لعب امقميلع ضنفتس [مكلوقب ةةررلا لبق جراشلا عوامل ءافيا!نهلفل *تلعجا نهلو لق( لل ر لب ضنلا نوخ ةرث نياك ضيا لالا جولا
 و مطر وصح لب هب لزمعامب سي ا/رظلا وا لجرمش ىف نسمح محو نا بريم املا ناك, مل لثملل نب طمرسل لازملا' نه نا ةربرطن لحد مفدؤلا]/قلار
 وهجريفلاره طرتلان انريغلا ذر سا: ريخلا نوكيو | جفعملا نال مقتسم ةقباسلا هترابع نوكب لبر وماملا نظم وب نسحى نيلريفلا ملل شمل لعجأ
 اعييضوبل ا /لاثملا ناوهو لخ وعقد مك” :اهريغو دوجسلاو مانقلاو مسوكرلا هت اة عج حمص ليراتلاب كلذ مالك ناب باجاو جيجمتت سيل
 1 ا وو ارا سامر ديزعلا



 هرعرنعو ة/رقلا ةهجتلبقلا فوتادجر
1 

 !نو نرجو ةقشلل ركرلخج محاوره ورح نيقهضجب دار وعلا مب نكثنأم ني دا ءلحارلار دازلارسف اضياةلحارلا نر سيرحقي
 الا اررقلا'نهو ىل 82ربرتف ةقشم نعل يال نكا 5

 + لو لس هرب ملا هلع, «تاءاملا ارجو نيحتلوت 0س غلا بابسلالا ةمالس نعم ةمرقلا حان انملرت لس
 ركتيقلا ةىرقلا تا رقلا «نه لق 02 بترهشن فلرمهزولا تق ىرحتلا ةهجملبتلارلعلا
 :نييرومأم قام لك ءادا بوجو ىف ثا فو نحمن اضملا زملاء ادا غس لاق 0س ةررقلا نعت انكاد د

 ءاجالاطرعش ناذ ءا دلل ال ءادالا ب عر طرش قءرقلا عنه نافذ ملا مالكرهاظد ١ لس مرعل فاضملاا:ر لق امنأو ةركزلاو ةولصلا6 ايلامدا ناك
 ناعم نكملا قمرفلا نما :لحاارلاودازلا زرااولاقرج#ن اميلع دري ن كامل بعل هب نكمتباد دا ملرت كس ةيىرقلا نه نود ٍقيقحا ةرقلا

 2 نو زل ايرهلا هيل لوق لس هريغر ضرملا نم

 0 فيرراو ةلحإ
 ل ىلاعت لوقل ةضرهو قاطي لأم فيظت مزل الاد طر رت ا ف قلل سس

 ناكذلت هللي >> هالاو/مرهلاا نه تلوهو لرتهلشاهعسوالا * جسم ش دلزلا غيني
 مييفطرتشي كمل هل .فمجيم ٠ ةةالاربا هتملزلا مهوتيأمدرمالن كرت كلط
 : - 2 تا مرا نكمل /رقلاطارتخا نهرا ليق نافذ
 "نعل كرمتدياافيطكتلا ع لعفل الع مرقتت اهنأد مراوجلا موو تالآلا ةبابسإالا | مسولا سيلامب فيطتلامزل الاواضيا م اضقلا
 0 ا وهلا - الااسضن هند اوكي ال قل اخت لوقي ىقنموهو

 دول مرع نيحتلبقلا جو 2 نقثمتلاةالاوولملا نارج ريحوضوتلا ةلقفةءاطتسالا ا ا 0
 جا 0 2 2 وعسولا ذ_سلامب نوكي ال منان قيلمتلا

 لرقو ءامجلاوا تقلا الا تحصل نحس خرقلا قنق خورقلاوا قفل :رخجإلا ءحلا دوجووأ ييسر يزيطوتلااقيوبف ءاضقلابزجوأما
 0 ماعدا نر كنود 1 1 از وجيو ءادالا ب عبو ببسوهءاضقلا بوجو

 ءاضقلاؤ الاورتم اةالاورئمصلا نيحمتصلا ةلقووفعمىهفالاواصنلا كلام نحس ةوزلا| ا زد ءاقبلاوءارتالا نيب قلتافالا
 القمل "ل حاكنل اما سسمال طرعش لهاشلا
 ةسيقلاراىبيضوت #مناكاذا لب هلو هلك
 برلطلار اك! ذا ءلضقلا قاطوشرنكملا
 لمعفلا بلط ناف ةتئأفلا» ادا 2|لحفلابنم
 اتاك اذاامار ةخجالمكزوجيال //لقلا نو سب
 هيرب ديرإولل ةيرضلاب ءاصيألا نم بولطملا
 ةيرفلاب ةيصولا كلتا ذاون”لاو منومرعب منع
 نكناذ ةنكمملا قمرقلا كل د ين طزاشينالف
 ةريخيالارضن هل لاقي ةولصفلا يلع
 لقي ناعم كليلع جاو ةولصلا عنه نا
 بوبولا| نه ةرمتف ءادإلا كت قولا نه ىف

 : علا ةنرفلاب ءاصبالا ليوا لاوهرسل
 نت هله مركلرج افا نك ءاصيالا هرم 3
 لاق هلك ءاذإلا بوجو طرش تاطرشلاو اك
 ميوظعالا مامالا نع نهو ةولّصلا هتمزل ٠

 وقيس اضلا رهورفز ريف ف لاخر اسس |
 والو ةفيقحبتم صنم ءادالا لع عميقلاررا ؟:

 |عوطتوهفاللو قيرطلا ناو. اضل حصل لر)ودز الجريح قو فل
 .ادقلاواقلطم ناوونعلاقف لماعلاو قاطملاللا قتلا ةزكوسق مجسابقلا ةهلعو
 1قلطمامهزح !ناغونبابسالاو تالآلا تمالس ىنعمج هو معلا اهب نكتبولا

 ١١ نيوروماملاب كيأم ىف داوهو قالا وسقل لذا مكدلوهسلاورسلارتفصب سيقموبغ
 0 ا

 2 «راوعاملا نم دارملاوهر هش اها جوبج بريك ممل ىو

 انيك ناؤرهظلا نيساعو را يف عسي, ليز ين باورص للك اد فطر
 اريقمو نلطم)وقي نإ غيني: اكوا قلطم ةفنصلا هاب نلاوهدزكرم ةسارقلا
 نكتب موهوسقلا نالوسقلاووسقملا نيب قزف لد اظفلدادزاب وراق ماك

 "حقن لاا قن وزن متيم در لف دبعلاهب نكن داوعوسقلو ربل

 اذالباقلطم ةررقلا نه. يف طرت ال ءاضقلا نالرم|لكراداي يقام آو دريغلا : ا لا ْ

 ا
 بنامرلبا] ىادوجوا ققجتتما] وو .!رهوشم نو ىل 2 ١ بيجو ىرمللاقب طم ليل ل سينافرصحلا 2

 للنكت اقرالارخاوارئاس ةيوكحلا ناب حي
 لوقو تقولازخأ كل .لرق ناولعاوث ةلالدلاب
 1 دايتمإلا ناتطت يستلانتوب 2

 اف ملأ .
 نيس باع لادس

 رك يولا لوقب ةىرقلا سيقيولولف ':
 :بهزلوةشافلاهنه م

 ءاضقلاىف هترمثرهظتالاو دين هيدويهّنلا بتاج نمتنقولا ستمب ناب جراغلا| تق
 ىف مهوللازهققحت آف مهو كب بلا ف اةققحتما ويوم تادكر جبرا عسب

 وهون اصلا توا قولارخا ضئألا ترههطوارف اكل اوراس او ا ىبصلا خلبا ذات
 طخ ىرارم اناا فلكم نبحلا نوت 2س! قيطتلا يوضحصو ملوث « عيلظلا ةطرو ىف كلل نب عق ووةبقيفحمت سرق اهنوكىلا ماه دال ضعب

 ةعاطتسالاو نه عمربعلا لبق نآفآن سنعزئاجريغوهوزاطي اللام فيلكت مزلالاو ةعاطتسالاة نه عج

 : لمتلاب ءارملاف ىرايتخا صصق سمللانلف لالا افيطن ضي نتنيح ل حفلاب يلكتلار وكيف لاحت هنانلخج جوي
 ارلاو دازلا رو نب التم ريل وا دا نيتك برق لبق نآف خارسلا هب نكتب اه لوف 0 سد: جول: دكرحلا ناعن هلنا قلخي مزاجلا صصقلا سبوت 1:

 ؟ابلاكويظع رجالا سبعلا نم نكمتنال :لحارلاو دازلا نو ب جي !وابلاغحرجريغ نم الوقب نيبفتلا نم انيرهنيالانلق كيا مى داا نه نكيولن
 "سقما نال و سقلا عموسقملا دات انبره مزل ءنا هربرغنر نقم لخد حت د#ىفداظفل داي دزامو هلوت ( اكسر +

 'ر ”يسقملابل مم سسوروسقلا ىف ىداننملك داي دزابا مزيد قرد لب كلل نك سيل دأب باجاذ اهنيعوسقلا عر.
 نوكتقو ةرقلاطارتشا ءنمولعذ ',ىطضمل متاق :ىصلا ىف اهمبضوي |وطض صرملا ف تبحرا ذاو العاف ضرملا فاهعبضةي اش اذ رئهصلا ىف ةولصلا <:
 مزحفلا زيشال :قق ل ارتقشنس ىرزكتل اهيل عدي قل ١ سرقلا نالزإامه قام مل 8 ( سر + سنكملا لكي وكلا ناكالاوأب ولطم لمفلا ل

 لب لعفلا دال ذعر داةريغ ضيا ةروك نملا
 0 رحاب قيطتلاب د

 رميا لمح

 ونبعلااه- نكتب تلا ةر نشلان
 تبجواذا"لثمز/ حفلا براطلل ل ما م نس



 'تيحستقولا نم زال ىلا زحل تقرلاوخ | مدام لب تميرحتلا مسام تقولا نمت شيب ناىل نتجه ارتمالا لاح ناذ كلان دال ل لاكن تقول ابداملاو لق 0س
 زف اكل |مالس آو ىبصلا زنولب شل تاابجوملا « نم لوق سمر نفد اتم ل تحايل ورمي حتلار رقم الاميف عسي ال ىزنلا يالا دارم ناب نا نكسيو تفر حجيف مسينال
 للطب حلاو لاق ثيحجا ثلا ةوكشم ىف هبقتحت  ةولصلا اهيلع تبجو :ميرحتلا مسيال تق دى رهط اذا ضناعلل ناب فتسكلا بحاص مرنم هناولع اون ضن احلا ةراههع
 لسا ةابنجلاز اهناوكحد جلهرلا جارسلا ىف و ىون  ءاضقلاا مهزايال ةميرخحلا مسيالام قب قو تربه اهن !هكارعمجاو ضيحلاب نكن يريرهلا فو صالخلا سا
 ارعقوروقلا ةرلص (ناملس ديف سو ىلا دز د هيبانمناءلس يرو لتاقم لاق يلع تبضوتتةييححلو لس لنا :ميرحتلااهز ني نا |ممفربتعيو ضئنأححلاك تقول
 ىلف سزذالاودر لاؤد كال لوتغ اف ةولصلا مننافو لقا نك اهرثكا سراوتو يزتنرسمشلا تداكو رعوعلا ةولصل زيف ام عمست هيلع تضرعف يلع ض رعت سارفالإو يسرك
 هرمأب ىرجت ليخالا اهم خيرلا مزعج ل يضلل يقع ايلف اهظنوظح نير ضفنلل رو لاحت ميلا|برظتو هّنداضرملابلط فيسلاب هق انعاو سارف الا قوس طق لا برعضف يلع اهوررن

 دانف مصلاورسوم افلا ىفا نكرامهلاوخأ ىشملاو ىكربار تينيوس ندرورماظ فلا ” ثاريغلا,ى ءاش :
 | لجو نب نعناع وط لل ةدحاو تاتا وثاق كل ةعاشاقلا/ ١_9 ليخلاف

 امضلإ مالا ولا عملا ىف ىوغبلا لاق انك عما سلاراتخلل دايجلو
 | انك ندرك مارربخستلاو قنعلا ممهوانيتالاو قابلا مسج
 اعطت نك ثا ةربسب تاز هثدادرف لوك هل تشمل ف
 ل مالكلاو اهزعق وريف سعشلادر زاوهر ثخانهيهو ىلع
 انيه نملس صقرارب!بس اني٠لف اهد :ىفاسمشلا فقر
 حل ص ةروص ىف ثا نإ قل اصنب ازهو لول مات
 تعمد ا موي نون نب عشري لتاقزإل عش ويل ناكرقو لو
 روما كل' ارسشلال اقف برغر سمشلا تداكو نيرابجلا
 ماو لاتقلا ناف بوزغملا ]بق لاتّقلإب روحه ام ان او بورغلاب
 انيلع سمشلاسبحارهللا لاقف اعنف امرشراكمليابسلا
 زر ةريره ىلإ نع سير اذهل ورا نك يلع خفق حسب
 تسيهركو نحن نيمزرد ىىوكق اث نركسو لوا مهيرعرقلا
 ناكر قر سلوق 0ك ثايغلا فا نكس لقملا تيبب نيمزرد
 كس ل د
 ١ تهرفوتحرصعلا لصرف لطرق مسا رو ميلا
 بح تسوي مش ب
 أديلع را كلوسرتتو اطو كتخاط ف ناك ناوهللارعلص
 |تعلطاهتياروث تبرغاهتياف سيمت تنولمسا تلة رسشلا
 ءابهصلاب كلو ضرالاو لاما لغ تعفرو تبرغام سعب
 ناكيرظت ىرقملخد مف دزل'ن الخجل نه و ىلوت 0ك بيغ
 ةنكسملا ةير قل طرعشلاو رهط نكمم ةررقيطحلرلثودازلا |
 مجحل !بوجو ىف هلحارلاو دازئا وهز ربعي نا غيت ب هوت
 راص نم نحف ةولصلا بوجر ىف ةررقلاو موتر بتعااسك
 شك لح ارلاو دازلا نو سبرجبا ناعم تقولارخإ اله |
 تقرلاد| تمأب تقولا ءازجل نمدزجرخ ىف ةولصلا ءاداد

 1لقمألا هيف مسيبال ىلا تقول خاب داوملا مرسلا ضقوب تقولار خا د ارتمالا ا نأ ساس اهجوك !تلع
 فقوبءارتم لاقل ةراصلا مز تقول ازهر لل له تارحا ذافتمي

 قراخ كر ماض قولا انهو اهيضفيالاو هيفءيدؤب حقاولا ىف لتما ناس مشلا
 فايا تانفاصلا يعاب يلع تضوْيح ماايلص نإ هلساناامكةدلعل
 لإ خيوريععل لص ةحرممشلا هللا ده انئاواهقوس بروضف برغت منش
 سلا قفرتحلسلا يلعرعشويل نك قو نقلا صنبا لهو ليفلا ناكم
 ص تع 1 ِ ا 2 ١ ا ف كرف 0 0

 لكن يؤيمحلا ةولص ٌتنناف نيح مال يلع انيبنل ناكل قو تيسلا ذيل لبق
 أ .رارملرلاودازل) هوت فرب ول داف لا ذالخ هور يسلب اك كذاك 0-0 .

 ثا ةربتعاولو امطعايرح شل ةرابتع لف نال ةطيلرو دازالب نوم انلذكا
 رايصاالاو الا تحفر هطتامناو ضقيا) لا نال ماضقل امدويو ىف تريضرهت»)
 ازضقزلطم وق ىلعضطعرا دالاةرعسلةرقلاوه كلما ل رقصمدغ ديا ذو
 ةعمسال نزولا طعس ريس اجا مجنال ٍبمازه ىو لا وبفلاوه
 | تيل نبا منا ىف ]ب كل خصب هدا قيس اريتسع كل غلبق ناكر هنا

 ا ا ا | الدال نماقيسضيل جاع مرطون قيامك سلو سيلا قلع الغ درزلا ز ةنلل - 0 ا هلكر ا -
 0 | .ةنيلاوو دتيلأمل تارك ىف طرق ةردرقلا انهو مقيضيولامساو ناك نا
 ةيقاب قررقلا نه تماداب ها بجتولا ماورلط رش ةرلقلا «زهماودو
 ةيلافرسإلابأتباث نا كبجلولا نال ببلولا تن ةررقلا غنا ذاو بجلول قبب
 مبارخلاورهفعلاو وكر لطبت قعيؤرمعلاوعسلا ليام ل] لبسي آمرقلا نو سب

 اراراصأ | ةبحباو تناك ةوكزلا نا ىنعي ةمقلانعماودو لق دعرع ضتلالل
 فب ىلوكلاراصنلاوزاشا ذاق لامل الص اعلام تبشي يف كفل نال قرميلل قررقلاب قيما ١ 1 1 كل مة 3

 0 ةوتحزلا يطق س لولا مامت ليش بايصنلا كلها ذاف ةزوسيم 3قكيف ناوي
 تاردإيعلاضعب نالرثكالاقاشاو سفنلابومخلامل :

 لا فس را رقه دز قيد سال كت. هنساد تدم 019/00 هت ياهي يتلو 0 سبل ١ةرلقلا ءنهلر لس قع اذ لك نكمملا ا/رقلاب تبغترطقلا رق سصك د يلاملا
 بالف ءلرهسلاو سيلا يرطب اًجاو ناك بججاولا نادارمل لب لام اف لمسعيسعبرسيم ضن نا ماما رسبل يصل .ىل لسيلا ل سبسي لول ةز صقل ةغ بل
 سس لوحلا ناكئجرعب  صححو ةرمهبجلرلا وأو حبحب ريض ءاملا ةقيقحراهتعاؤ و ةدأعل بسب ابلاغ اهسالا هيف قليلا :فلتخمل | وصغل وع لاتشال ان كم لول ناو يقبقحلا الإ اقم لولا تلون قؤل الحلا باصنلا طش ذاق لو ما شلاش هيلو اريسي از ناك اعلا ةركرل ا باصن فطن !ذاف نرد ار ته رشم هوايلاب لو شل لال نأف لالا« ىق كطالب طوق لانكا ب اصنلا شلت نيدلاو يللا ةجلاحلارافل ني !دمداوا لام لحال تكمل ل,رقلا - كلا نالملوت كلش, جراخللاو باصنلاىا لاملا كالهب لاق ©لكيرهس مل لريسيلا ل سبتيف صلو ممارغلا نيرطب بجرل امرشا ءاقب مررت

 ثيم وبرلا طقس هل "لهل نس ورد انريغ ةىلل نه باصنلا كالهورمعلارخ!ىلازئاجمءادالاريخات ناف ةنوكزلا ادا تيبوفت ىلا ى دوي اءزه نا ميف ةوكرلا تطققس ناذتنالاب ةركزلخ لوح لبق باصنلا كاهول نال .ب ليقامتا لوح مامت سعب ءلرق 0س قيم ةردرت ةركرلا بجد ىف اربتعلا نارلعفزحل سير ينكلا نم اليلق نيش

 منوكورخأ
 دنهل



 دارثالا ةمم ىف ةراتخس| امكن يرا للا ىف طروقسلاطوقسلاب دارلل نا 0 نسا مزال نآ لدا جنو ناوات مضلاب مرغلاو ةوكرلا لا | تينول ذإ !ددهلأ

 أول مثبت لعب باصنلا ك”لهي, ةزكرلا حاطبقتال >1 لوق لس نكتلا صب ايف ؟نخاولل ىف اماو اينو فكل ؤوه ناك الهبلاب طرقسلا ناريرفتلا بحل ص ل سرير
 حارص قو ]ري لقت قاب من اك ب اصنلاف ميلع مرغلا نجا ةوريديإ ق حيل ١ ىٌقوتلا ىلع هلنرج حز لوقت 2 باصنلا ءل كلهتسا لة مادالا ل حا ىكتنا
 ديزطوارامو امانا لو 42 بسن سمرا فبارغلا ىف قابلا طسقب قررا قل هكبوف ذاشلا يبواننيب ىالتلا انهو ل3035 نحل
 ةدوقن ءانغلا ف ةدوافتم سانا لاجاو تاقللويغ نفخ ل كرمان خايخ نورت ةفصب ءانغتالا وريقغلا ءانخا ةركرلا نعبولطلا,ناف بوجرلت العا
 نيا نموه ارد ةسمخ اكن يعبر ا نيئيهر دءاداو ىشعلا عبر بجاولاذ سيل ني نيلاتا اهلا نكمل قءزقلاك باصنلاف باصنلا ثلمب مراشلا
 يدر 0000 !ذافملوق كلم دن ةيشلج اكسال هل ادارقلا ل اواي لةقلش بان

 5 كد 0 0 كلل كلك فعلا نال اال لق

 افالخب نكمتلاب ريطعتبوجلا قتلا قال" فاشل ةرول ذأ | ضلالغب مجارخلا بجو قلعت ضرالا نؤمن" مبارخل

 ضع ك]هو اعنا لكتاعإ از سل مسار مكلبلا ذاع

 ًامهودءاداذارتبلل“ را نبا )جا صنلاطرت نال |ملطسقب قتال
 مو 3 واخاف نيام نييوهارد سمت لاكن يجي نا

 اكو ةنكمسلا قيل ةرييللة ولا, الو ناكوعلا نكومْسص حر عب قاب قبلا |
 هسا بل نيا طال امض لت سزداقهن طوشا ل رزل

 ادختقؤا ضلوا تنتج نعل )طبي قررصتلا نك اوعب ضعي, را

10 ّ 
 0 ءريرقتلا جراف اجتعا ميف نكم

 المصل تملطصاو لوف ل نررك ريل سام
 الرو 0" بزار ىهتنم انك نيندكرب رقت
 بقنا اهرفمن اكل عرزلا ةفْألا مالطص سب حاوخلا ىف

 نكتلاريفطيزتشي يل رنا لولا ابو ناكر ويني |رص صحت دوو يشل حاول نوت للبس
 وللا 6 اتع 'ْ 5 : 00 9 2

 . #زيرل ضال لظعا ذاذ كلل ذريغو ثرحلا تالا دويوورطلل] وزنيرتعيزلا ن 00000
 هع جت ناو ايمانع هوما كلر | يرض نيك نهر )دود ضو د د مل خفنج 06 طرش نروكي نا مزلي الدو :وهأمو د

 مريهكلا ناهرت هلأ +

 عيزلا سسلطصا ضالا رز رطل ذا قربنا دود ةيقشلا داخل ين | يقل نالط سانا اقيص قب طوشيالو كا
 ماج امقستال قحلإ و: قت الدلم ة ميلا قو قلاب بجو أل يارا نع قميرأ بجايم بلا غصت بالا

 مم سا دل يشب لق[ بالحل نو سيلا دسسكب ِ بلا ةفصبالالع بل بجاولاه دفصب
 املاباب كر كا يرش رفا نواجلول اقبل رغب 1

 ا نصورج قينازببل ةبجلول اق نكمل ةررقلا تلازاغاف 00
 ءرملااهبنكتيام ىداةرحاولا للرلا ليلقلا اانالزبكلا قلاب بيلا

 ماشي © ! كلذ ءارت هلل :نكملا | ةررقلا تاذ 20 ةافريكل بو ةفلتخ نإ تار ةركسبكر مري قيل نافيا مآ و رجلا,ادأ
 "لإن نبدي ِ

 ها د وعر اى ةررقلا 1 0

 ع انما وراه ل اغلا رحل ناو حاهف طرت يول نا قرت ةركملا وقلب تبت | جينس وص فسن ناس باستا كان لبس
 طعيبناب يوضولل لق 2 دعم را ب لكؤف كرس + بجو ارع كنها ذافدقضلإلع بجبل دف 00

 لاسضف ]سلا ىلا اجاتحيري صفر نقلا! نهريفملا ميلا
 !ن مرق لصلا كللت نبع !سضريقفلا كلذ نم
 رول مرا | رمك قاصر قازك دريقفلا ةجاح عقد نم د
 0 ا اي تدعو باسو تن نم باوج]اوس

 اان ورنطل لتر قص ع بت دموي نعرض انف كامب نم

 داو
 ا ع بصر كغ بل

 م ب :نكملل لرقلا نال يللا ةورقلاب تبثي نأ لكل يلد حجل ىفاهريغو دازلا ارتش يلع ل يقل ار اللق( ليرسر م دقيقا يلع مدر دا ار اد نال نالع 1 يهم وش زولد ضل ةرطخملب نورتي لب لاح ندرنعي ل محال ةملظل سات« لنسر سميد دال الهتسالاذ لعزل بحاص مزخلب ّ ىردتل بس قرتسين اعف نعنم باز مد نذل( ايغا يرعب او عز ركع موضرل الف بكل
 رم ملم لمن 0 0 وأكل صحا طي ريخستلا نهب توفاه نال ”ةلاذ هيرو نغسل و لاما ك الم ةروص ىف تاوفلاريزتاظان ااقين

 رءامضقا دلو ردا اهي ضي رجس با وساوس قورفل ولا نال سب اصلا ناله ةوراطر فس وحيوان امتار راع ا
 ولدا اباهعارو رافعا دالك عداد نت نال ليق ىقسر٠ و كم هريرضتر سف عزخ مذ دانهالا اذ الخ انه دل( «ءارالا كرا .اضَقلا كرتونا ئاياهضقبول
 فيزورو شمارعو» ًانضقل !يلع بة زاعراكلب تلقامرمزلي ىحتقولا اذه ىف ى دوب نال سئل ةبلضلا باها ناب بيدب» لطإب ره مسياالاد فيلكتم زلم فلكل ارو نضمب سيل هر تنولااره |
 هس يع جمجوم ميسم نص هجرك لات د »يبد كج سبع زب ( 0 عج فت مهوب تسيب وتر م كج 94 0



 | 5 0 م ا ويبي

 3 طيقسر كفرا زا جلا نيسلكتملا سنحت ىظفل عازنلا نإ كلملازب للاقو ليق نك يلع قفتمرت رش شرمالا فن اوم طعم ارجبلاداو (التخل _ يف ناف
 سشزاوجلا تبليرلولف بجو امكهيرومإملإ ناتالانتمالا وصح رع ةر ابعره ءاههفلا سعو شاز ليل نبالا نرعيالا نوم ق !نمعءاضق
 2 0 البر كحال لق 31 نك لزتعملاوعلكمرضحب س١ نيملكتلا ضع لاق ناطبالم نيطتمزلب دفنا

 ىلع ني ىدغلا نايف زا وحلا كتل نيالرمال نوف اهتعيهنلادزو هنا عمق نس فب د تسل هب ةبوصخلارطرالا ىف ةوبتلاراف جاضلا

 0 0 ىلا نلا نصوعتالا د اسيفلارع:بوصغلارضرالا د ةواصلاولخلو ه واج قواسم ى هلا اذوف
 مك فيكذ لباقلا ماعلا نموا ضقلا لع وىدوملا نه زوغيال نا حمدب مرحااميى دو وهو يا لاحنا ىلع غفيره ل زئاروم)

 0 ها

 نها ركلا ءاهتشاو لاق

 زارجلا ةقص اع وطعم درلاب 0 ا ا ا ا بكب ا

 لقفل ةلتمالا حض [ئورفاملوث ةقلصلا كلي نيع انعم لأسيوث ّمقرّضلا كيلا طعي ناب عوضوملا لق
 ل هالا مف قه 3 2

 0 توام 1 تاس وجنب ىف وعش بومالل نسح نيب نكفنصملا
 ند 000 ا

 0 اك رومأملا مما ودا ذامنإف ذاوفلتخل نعنإل نيملكتمل ارضي ل ا5.ب لا ذامبزم اللزوجة فص

 و تي - دي ضقوتنوازوبب هال درجكف نا نلز وي لذ ناكل ظاوا ةيارجخ ب
 عنب لو جة راعرمش

 ا اجلا مدل هس لمدلا لاحول نييك ضد لاف نات ناسوءا رهط لع دب قيل
 ا ولا لبق امجلابمجسرضفا نم نى ناكرالو ف شل مقسما تزع
 ب 0 لبا نضيف ادااذإ ةيازوجول نا عملا دف الط ضللائرهغءادالارومار وف

 1 0 ارسل نالؤلا سيل ةيرعصلا جي للو|هاركلفتاوميوسا للزوج هفدصمب تبن :اهقفلرنع رميح
 ده ذالايد ند

 ظ ا 0 قوا علوه 0 نجع رمق وعنر ملل 0 و 9
 لبعتا رسمنا ررا

 1 م الحالقنجلامأو ةيمياتل ل نيد بدق لادا دل قاطتالاب_ فيلكا
 ازا و

 ا اب :الاركتى طن لتبشرمابلباقلا عل اذ يحضصوجرضالو دعو اول زد
 د تاتو نة القطر هيك ذأ صرادتلابرومام مون مع نالدنع كارتير مالا لطم تشل
 0 ضو رجولي يرومأ ل لرضن سل ىاركلا كل ذانآقاعرعش نوركمرنا عمير وم ارم
 1 ا 12ر2 يه لطسوان رح قفاللا نثر رب. يتلا 6 8 سرع اا 2 م ع 7 0 هلك :
 ا ارماسب قلعت ذره الالحان رضوا فصل هيوماملل بو
 00 0 او 0 ةكورلاوهرق) اسما نم

 2 0 مناف راروشاع مرصد لالرتساز اراد فصقم و فاغل لاقفالمانمجأ ىذلا
 ا فك أولد فص عال ردعو لا ا قس افبو تيضر -2نفاضف ناكرت 0 ملك يصرو

 ُْك 30 غلو لفل نب سرق يارس فن عا جلو ناك طابا !ءاضعالاهطق امك رووا نمض

 0 نألا هز اي 0س ايقلا عوناود ميضؤانم

 قري نيبواننيب قالخلا ةرثاو غلي وءا دال جومل |صنلا كل نيالوتسأ طنب

 ص ملا ةاماو اقف بدرا عسل اذام ةيوه
 ِ ب ميرحتلا .حانلا 00

 اب هسا ب 6-5 دنع هتناوضر قرعس نيرباجس ةاور ثي صيف ام
 بويا زضل ذاق ةحابالاوا ب سيلا رعت تس نلازاوجلا الا بوجسولا نمغ فوه ل. نلازاوعلا سيفي رمل نا ةيلصالا ةحسلبالابواونسأ ليل دب

 را ليلد نمثل سالرخ لوكح وهف بردلاو حاب" نمغ وه ىنلإنأ 1 ايازع
 -. كل نبدراو ثي صحو ةيلظنلا تامايصلارثاس منح س (يقلاو هورس ليلب هدرخ/ صن لزق ل4
 | + ناو ةيصانم ننال تو» نا رمخلاح قردان قع ورش هلع بسال يم ناد و

 ا هتصالخزلئزنالا لوف (ةربض» » ةير ضل بلاطم عيمجا ماج رم” العن يب ريصيل ب ايلا نهرك ذدش ا هارطالا نحمد فيحربغ نصب | بم
 أ - كايهركحولان افا زئاج نوال ناعم لا ماب نايتالارمدب اجلا رجلا داضا ىف اك هزاوج رع طك هزاوجا كلل نوكأ هيروسالب ننال ا
 ا كح ناولدق دن اكرا طخ ىضملاب ا بروما نوكي ال نا قيييف دزاوجمزجد مكحول ذانزءاجراغ نوكب الاضياو لباقلاماملايف ضقت ينشف
 *“' .اسار اللا نع ىف هزاوج انيالظف لباق ماع نم ضلال جحلا ناباوجلا :دصالخ داو اا ماو لق« (ر»:«داسنفلا دزاوجلا تع وب كمي اكو فقوتم
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 |باولاوسأ

 0 ا ع ىو دال نك

 فلا ترا لاهرررصم لصالا هر وقلاو ةرهعلا عا

 ضن ننعم ببسلاورماالاب »ا دالا بوجو ناف بوجولا|

 5 7 هتنس ىل هئادولاعادر ادري اكو ةظغل كيل ةياورف نااذا زهدي اف كلل .يلع مسمع سس نيب لعل لس
 ب لت تفلح ذاولاسسو يلع هنا هيبعمتنا لوسر لات اهنماريخ ا هريغ تبأرفرن

 ناب الحال نفي دعي لكناابلا . ل ف اكو
 لص لع ائيشريؤفلا نمدرتسي )١ راؤكلا مرقول بربخاعل اووي رقتلل ضرعت رين نم ةرافكلاو ثنحلا

 اييضت لوف قلما رت دم لا نكاماسب تلا لمَ ”) مرصلاب اص 8 1ذاةيلاملا ةراكلا لو هانا ”ىف اشم نيبو اننيب ف الفملا نإ ا وطت
 كت نانروم ماع خاف رطفلا 0 دلل هنود لل دك تالا ب و رضاوت ملال وسير جل راسلت
 مل هب. لسم امن و تقولا كل ذ ترفن ءاداروململا هلل ذ توفي !.توشب توفيق

 ب 0000 ا ليام فل
 رطقلا ب وجبول ببس لهو سارلإو ءلوق يكس
 ببسلا عن وطعم طرمشلار ل شم
 0 هل صو نا ةملكزلا

 داضب كر نم يرق ودا طب :لغ ءركلاو :يعذ (شللو انم

 وباوكذ و :لزتملل لضمبو ثييرحل الها ةماع ل رقوعر
 قف اشلاو سمح تور وغلا طك كف سب ىلإ ننكمنا قعاجسزلا

 )فس وب ىلإ ل وق لثم دفينحى با نعى ور وق ازنلا ىلع
 ىف أ د | بجيال هل :اروفلا بجيل رق لل ىغدا
 نييشتلا رع ارت, دارملاف لعفلاناكما تاقوا لدا
 مزال لامحت ىف ىداول ىف بقتسملاب سييشنلا كل لاعللب

 نسساوؤليف ننال لق لس عسل ريع ساوث تلغ اذا
 ليمت/ نم وهغب ءام مقس ! لعل لاق اذا نيل اراب بلع

 خ اتا ريرضت لك ا قنعل ارظن ىل نسعلا مني هنا ةح سلا
 <نلارمثالا ه رماللكلا نا هيف در وغلا اطال رجم الا ناكف
 ركنملا لاشملا ةروفلاب مطقفلاو كثإفلا نغايراع نوكي
 بخ اوت اب لوق لل ميف مهلك الو ةداعلاو نرعلا ببسب
 تقولا ىف ءادال ؤكرعرقب اسر نيال ذا تيوفت ري انلا نال
 ءاتلازباول تاللن اميقو مارحت يونكتلاو ىرقي اكوا ىناثلا
 تيلالماو تقولا نمكر سي ءزجو ءاوالا نم نكيتل تيوفت

 لق كلك يلع اهمجلا ندي نال وصي ال ردانوبهف ةءا
 مجري الثل حا دوعي الثل لاق «لاسللو اولا خلاد ؤتملو
 نايا سبل ة شاد طهو| هلول نم زك شل .ىوضوماع

 هلؤناداعل لوق للك قالطالاوهو هعوض وم لاضتان ١
 | تقولاب ىلوق لك الط ابو اضّفتنم عوض ومر اصلا
 6 لم ءادالا تاف تقولا تاؤول تييدو سحم تقوي
 ناكر ١) نم :لصايلل ءايهلا © دوملا 2 ىدوملل
 مورا رزعقلاومايق 6 تءقولا ىف "عق اولا ص وصخملا

 للا ةدحل اوت كن م اههجارخعا ءادالاو ةولصلل روجلاو
 أ ه- !بوبدل لاو ل ليف نك دوجرلا ةصرعا

 ةدوجو ىلااًيضفمو ببسملا قيقحتلاؤر يخسر وكبام
 مم :لباقم تنير لا دارطاو ىلوت 0طن ليقانك
 «بق امقاو هبرومالل لحفلا نوكب امر املا ورايعملا
 , معقب ضظنيو تقول )وطب زيف هب لرقم
 7 قلل, عسي ناب ى دولا نكتس ريع لضفي لب كرف
 !ديروهاملا ث !توف هنو لزق جلس ةريغو بجاولا

 لك ف نال ىلوق ليلك :نيلص و نا ملك غن اكن اد لو
 نم اك نا نمر هوتي ام عف نا نأيبلا نيو لا ةحمل
 ةتقولارب رس انم69 تايبسللو بابسالا نيد ةوبانملا

 تايلوث دبي فكيلفاههمايختعربغ يأ نيكي لع لح نءمالّسلا يلع هلق 3 2

 نم :شسعملاب ابسا لصحا ذاراهنلاب نو ولا ةولص تضرف يلع اركشف توملاكوه نلا مونلا صب ةويحرفلا
 . ةولص تضف راهنلاويعن تممتالىلاعت هتئاركذ نق” :لهفلل يف الترصعلا ةولص تضوأ نيرنككلا ةداع نمرهظلا ةولص سب ةحارتسالاو مونل ! ناكاملو يلع اركش
 500 حلك نوققحللا هركذا نك ةعاطلاو نامهالا لع توملكاهنعب مونلآو ةةمتازملا نيس وركشلا مامنال ءاشعلا ةولص ضارتهاو هيلعاركغ بولا
 ةليعملا يلا تاقوالا :نه نييعت هش“ وجرح تأقوالا قازعتساللا ىف نال ةداعلل تاكو ١ نييعت هفيضن ناف ئل فيلا له

 ام تولا حق ادرم للك ن اذ مونسم تقولا نكن لطللر مالا د وجو نا ديزقت ل خد عفر انه :هتوغب توفيلز ( تلسر
 <. | مال لارلع لوقل تقولاب يقم رطغلاةةرص نارك ل يقزملا تقوب نْذيقسال لف كرعنر راو تر لاي أمال نوغب توي تقون سقم ريما نلطملاب

 ازنلا طيوهو صل لإ رق دريالذ حلا نم لقيوزيار وفل ابيل لع رسم, يال ركرظلا لع نقعن لو دن اب بيججا و مجيلاازع لك لئسملا نكصونف
 رض هفاف قئركللا لقلب اقت ترقب ريخلتلا بوتجوالروغفلا ب وجو تن ىتازنلا توه فنصمل للود ارلل نيب ملكنا نهي رو اشلا نال لسا ياكوموبحا

 لاو ريم عراب عع
 .ةريره ىلا نخراسصو ى نصرت اورو ميلم نفتسريخوهى نلل تاو

 1 ا ل ةق ضنا لصحيل

 هلع فلكي لا نيعلا نم

 ب ويوزتن قو ثنا ةافكلا موقت ب وجو لعل ديار يخوهى زل
 نكيملا غران الص ان رضع نينو «رنع وزاوج قب كلو عامجتلبهيرقت
 هولا خولطل ا هتف ربو عرشت تأقحبو هيروما]ل نسح ثحلبم
 هتوف توغي تقول ليقمربغ قلطمرمامجرحسا ىا تقولا نع لط عنراونرمالاو
 لاو يسرا لالالا ببسلاووجو بامر طلاب كر صو ل

 نوكي ىداملكل ب هتوفب نوفي تقوب نيتي رطغلا موبو لوكا نال
 نال اذه ى قيال يال اكوهو ليجتابحتسلا ناك وابل ٌءادإ
 ؟ ةواسوويضلنعس ندا |ذيوفلاييعل تنل عانس علوم زلطلا
 قايضأةريصنءنا هع يخلون خب ءايعلارمالاط ايتحاروغلا نمديف ليدل
 .دلزشابوهانليل دو يف دقي تول مالم كارد نيحارمعلارخل ىفالوفاي الان نع
 ِع جل هتاويبنارهناكواطالمل موضوع يجرطقنلاب كوضو مطول إو قب
 3 .يلديقمو عوللاضق نم ن وكيد رض لاب هعومضضو علك ءلروغلا لعلوم ناكرلف
 1: [ اطرعفو ىدملاؤرظ -قرلازوكب اما منال اونا ةهيراوههو تقولاب يقمرم /زاتلاو
 ع هب ليراريعم ىوكبالنا ظلام لولو توولايسو اد
 تيسايارلاوم و توفي ترفيو ودق بروما امل ناط لبد ايدارملاو هنعل

 د اشم غلاك 1 ناو ناو هيرو بوجد ايت تراب

 هللا نمديجن وصو كى ف َّنْم) تقول لللرهاظلا ف بوجولااضي نكلو ىلا عت

 علل قوالا ىنبعصخ اماوزعاس لكيفركشلا مضت وه بعل باجل قاعت
 ليصحت: ىف يوكل ىلا هضفن يلو اهيفرعنلا نحو هتماظحل تا دابعلاب
 لضفي اهب تقولا ناف ةولصلا تقوك ةدابعلا قولا قرغتسا نا شاعملا

 لإ نأذ خومنلا رجب و ملوق

 رهظلا ةولص تضر اههربغر براشلل
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 يق ادالا لتي بلوق 0 تقولا 1 نوكيف لوق ل الض اذ تقولا ن وكب الف تقولا قررطتسن تجب طارفالاب تبدد ذا ةيلمجلارزال هب نيق امنا لاس الذل كا لس
 اههرزلز ة :رلصلا بوجولابس تقولا نوكيف ببسلا فالتخ اب فدذخج وكلا: الصالاو تق وريف ىف سضيو ةهوركم اتاقوالاز) د ,ركبو لماكلا متقوؤ لم اكو بمي نآف
 دارملا نإ تلقرخارما ها داورما بجاولا بوجي راق بوجولل اًيبس تقولا نوكمنم ملي الو تقولا ةفص ف التخاب ءارالا نالت ليل نلاب تبانلا نا تلق ناف ةمزلا هلع
 رابغ ملخد عند غاطوريشملاوي لقتو وت لس لماتحيضصل اكرتسالاف .ناصقنو تقولا لامكب اًضق نو لم كب عنان ةمزلا حاولا فالتخا ءادثل اذلتخاررم
 <رّظبز وجو ةوكرلا ءا دا ب وجبول طرت لوحلا ناكؤحنرإ تزال زئاجس طرا لكي طورمشن ع هقتررآف تقولا لبق ءادالا مجبر خمس ا دالل طرت ناكامل تتولاردا ةريرقت
 ا كلملا نب لاق! نكءيلع م ضن وصتي اكو ءاداللوا ب وجولل طرشن سبل لولا ةوكزلا فو لطاب ..هظنرلع ئشلا مرضت نا نملاو نحب سلا يصرئاجملرت ل يلع ةوكرلا
 كل !انههولرق 0ك ايمِلع ةولصلا ءادا جيرمت زوخيالاهنأف اهريغو ناكملاو ن سبالو برثلاةةراههط نم ةولصلا طن ارش ثاسكمل أ كك ءادالا برجل ١+ بوجولل لق
 3 : نطرشلال: ه3 جقرلاو

 ناز * ِ

 و ونص قولا ةفصنالتخاب ما لا ضّلت/يواطرف نوكف متوفي توضيو تقول لل وخد

 0 يغار نا ناك نلوم ثيوولجس دف هاو

 1 لل تكرس م ورووصرد هدد ودلع نوف
 كمل

 ١ قردان تارا نادل ةافزل قي نابع نا 0 اما 0 تا
 تقولاوهو تهتاظلا يبس و مينقلا باج اوه ةيقح ا مببس بوجولاسفنف

 ءرعاظلا رببس لعفلاب بلطلا قلعت ةيقحا بجسم ءادالا بوجوو مما قروبقا
 تقولارممخمل رق 0ك ضارتعالا باوجزياولاؤانهلف لق
 . | فرظلار اذ هزحاىلوا نم ويرججو تمس نم ةورمتجملا ها
 مناف تقولا نام لوقت | .نعل ضفتو هب طيحي نامز

 آل | تقولا نلطم تافولو ءادا ناكناكهزجى اك دااذأ ١ مرا. ناكهاظلا ا ةهقكا سسلاو ف للا ةرماقم دق م“
 حن | ضجر امو ةيطشلا دره انهو ءادالا وفي ديلا |. 0 ”نهاظلا بس ناءقجنال - ساو يفرط أ, ما قم رمالوهد

 0 1 00 تقولا ىف دويل نا هببسمل الع مرقي نا بمب بسلا نالاببس نوكيال تقولا
 1 لالا نيلاره طشلا نا نم غولتلا فركذ امو نحلاوهازه| مت ةولا ةيصرره فرظلا نالولاق نيملق رعب هيف ىيؤيم فرظلا ذا ارظ نوكيال 1[ | ه2, امل نشل فيرعن انيع لالا ءزجبا حق سصيالذ 1 0 لا

 عووعثلا لبق ا دالاب لصتملا لولا ةزجلاوهبسلاو تقولا قط موهاطرهثلاو
 جا ءاوهو لوقب ملال صقل قو اونا ةفيراومهو ءاضقلا ف لكلاوءادالا ف
 او تقونا قير, قالا زب لاول يزل مادتي كا الدال زجل

 52 | تهتتاره اظلا وانغ تقرلازاطموه فرظلاو تقولا ن
 ع بيلا فوطة ا الل
 م ١ منتي ىتحج اضقلل فرظل سيل ناف ماضففلا ىف تقول كوع

 0 ول كابس
 © |ن9]6الاوسقلا لعجشيح مالسالا هل جابت نهو رماونا

 61 هه يعي

 كنون

) 
 قاع 1 7

00 

 ل 0
 ير راتبخا قلكلال جالو نطالب تاةماقتساو | حر | ءازجح)ا ىف دوبل نلف ير ىمععلا ءازجللا يصعب سلو ارتسبا ىل جال تالا ناسالدالخ لأ | !,للا بولا فاضيف العب قتلا زجل لابس قتنت تقولوا د لاني ود ندرس دس بأ | تاق قولا بويل يأ زجمج) ىزلاوزجاوعو يرتكبه نوكيا | لاتحو تولاسب نة وصيفيكف تقيل تلا هيلافاضملا| | ..(5 لرملا ر وز نأ .قي»ا «:لإ مول هور حل الع دال كل 0 1 طم مش رد صر عب وسلا لرم إو تقوملا ناف حيوتع سيل مي ونتلا انه ناب ٍ 2 : : 0

 الصيانه و تقولا قيمضرنع ص قانا ءزجماللا بوجولا فاضيرفي تقولا قاض ا اتا فال باو طا دل يات  ةسححيحصلا زجل ىف ديو ناق ةحيدل زجل ورش
 صقانلا زجل ليهو تحير ءازجتلا لك ةولصلا نم ريغ ىف ناؤرصعلا غسل

 ةكابل عبرا هيف ىدوبامرارقموان سلع ةميرحلا امرارق
 7 2 | ريتا نط بوجرلا ةطساوب بيسم ناك ضياءادالاف ءادالا

 :. | هب هبشل د'الا ةةيقحلاقتنا, سيل !زهورخ زن ىف اهتوبش عب لوف ةيببسلا توبثب انهم ةيببسلا لاقتن اب دارملا نا«لوقن ان ال لاح فصل لاق او ةفص ةيببسلان ا 2 | ةيدل#؟ بلا لقت يلق 0 ان وكيربخ يبس لق لل دوما ازال دو سحملاو ةمو.عم حلا زجل نافرحلزلا ازعل انوك ل: طع بسلا ءادالا لاصتا
 ءاارغ زياره ءازجالا ضعبب | وحرم ببسل لت لوقلا نه طي زليف ةمو رحم دادالاب لصتنا زكا لع ةقباّسلا» ازججلا الق ميؤشلا عا ىتسب !ىلي ىلا زجلا ىلا هزل ن 29ج: | لاوالا ءازجهالارعست ىلا بوجولا ف اضأب اول وقت ل مل تلق نآف هيفري_ ضال و حلو ئشل تافرعملا رعت هز ياهةياذفافرعمف تقولامأو منن هلداوهو نحاو ىقبقعلا ببسلاىل ٍ قينا نكميو تادألا نرش ءارتب !(3ف نوفل جاف دابعلا دانا ل ةبسنلاب حاولا بجاولا ىف ببسلا» سعت بجو .ن هيف هيام لكل بلو 0 ازامجالاتعا تي
 , انم«اطلاراناوم ككمسرثارل !لعراونلا ةيشاح تا 0اس رهف ”] رق صتانلا ءزججلا ىلإ ةفاضالا ع١ نهو ل او لشام نيب 0 لماتواوالاب
 ِ أنزل ارضي فيكم ةرلصلاب ترلاعمحزختساتو :مزدن لبس ل ةراسلاواذادصلل ناره وهو مفثيقلا نه ةينافراكاذاملف(لرغت | ير اجلا وس

 <. يوتا جبع كنس اذ متل رلكنادناما مالك ةلطملا هيب سلا وزال مشل )علقت وخثكل و ( نرععر « مّ علاطفر اضل! مت نمو اد وردت لخد مضوزلاط يل عرفت رلوق يكمل ,ءاصت انصتق انلا'نف :لصااكءادالا نوكب لم اجلا تقولا ىف ىازلارادال فليم ل. رشا ء ناعيا تا ررهظاوصولا مفدودا الا ( 5 :

 نأ هزيل ىلا بجو فاضي نااما بجاولا نعلاو بوجبولا ىل
 2 بسلا |تلق نآف بس ليمتم) )2 زئالوالا
 7 ءادثل الد صنا نهم ظحول نقو ءاواللا “ل بوجولا سغعن امها

 , |ببسلا, بيس للاضتاريتعلا نا عم بيس وه ىلا ءزولب
 .( - | ىلا صفي ب ويولاسيتفنزا تلق ببسلاب ءادالا لاصنال

- 
-2 



 ذوو 1 1 - - - -!------!و 1-11-1111 111110000010000: ١

 انش

 ع ولا ف سيلام نيكل ىلا ىدراهنالرصإلا ن الخلوق 0لستاعكر مدراميف ولا مرا لقمر عبام ىلا ا نعبأس ىلا هل
 ُ 20 ملا عولطب ١ واطلب ملل دل نكأضيإ بوجدلاف لم كت ةولاومه مبسلاو ببسلا بسح لغ ب روجسولا نال ةلماك
 اهتيضرف نالطب ةولصلا نالطب دارلأ) ناصقنلا ةفصب ىدارقو لماكبجاولا نال تبجوام بسحالعأ د نرلاه 2 ةولصلاتلطبءلوت
 مالملاو ةولصلا يلع ملرقل عولطلابو غلا ةولصلطيال هللا سحر عفاشلا سعو ةولصلا لص للطبب ليق و لفن ريصت ةحايدصا نالطبال
 ناؤيشلا «يررصعلا كردات !برغت نا لبق سم صعلا, نص تعكر كر كدا نمو هبل ردا ضف سمشلا ملطتر!ىلبق يبصلا نمر يعكر ردا نم“

 تقئؤؤو بورغلا تقو فور 0 ل
 الف تاولمهلارث, اس اماووق#لا ةرلص ىف ىبنلا تي صحصر«معحلا ةولص ىف ثي يقلاو ضراعتلا مكوه امكسايقلا للانعجررءاوتسالا
 د .راولاىهنلاةيسجج كلاحاق دالة

 ىف ١نكاهِف ىهلا تيرم ضراعمإلذ ا رمالا م, هع“ 1١
 ٍتاكتاو لو هتلر ةركشللا يش ةاقرلل

 نه ناك نان عرضلاورلا قل داعب دنع يبس قنا و نعسأ قطع مازهوريخحل زجل ايا زع
 انف, ضرتعا ناف ءل ماك يَجورغلا ةراص فاك ماريخلا زجل لوك بلا
 ان تور محلا ةرلص فا ركن ,زجلازه ناك نأ نضال مكعيو ةرلصلا ري ف0 ب ديما لوط رع

 اياد ىلإ نأكو تجر امكاعادامنال ولت رسغتول بؤ خلي داسفلا ضوتعانافأ 1-0-0
 ايصيافارمقالا زجل لولا نار كصقانلا جلو لوالزجلالاش عه ءاتبأ حير بساع لغق
 كلووعتقي ا ةتفامبسوعيرلوف عر شيولا ذام]و ميف عرش ذا ةولمتلا بوجرلايبسأ | 2 رح
 ةفينحإل و: يال الكب هذ قج عروب جاربعاش مقفل لال لل نال | يو لب حب

 منو 5و ورك برجر يف ررفز يف طلح صقانلا نجلا نكو م يفول لا بار يتيس 00

 ل بوبيولاذاضي غيستولا نع ةولَصلا تتافاذاا ماو تقولا يف وللا ىدااذ 00
 نال ةراصلااف رطب كو بس تقول للكل تت ةاولا لآن رق منا] تقولا ل مج | كلت لبق نك ةريح لا رظنلاررصبلل
 ءاماكةولصلاب تفل مكوك اضقللاببس تقولا لكن كامل تقولا قي ا
 ٠ قر قمم ]مصعب نلف لو قبراشاييلا زمانا سقولا فال ىدا تيل | لشمس دصنب لا

 . | صقانلاتقولاوه ميلاوصعبوبشببس ن للجتلف فن ويوسع زالخب ص قانا 000

 الامال قول اكو جرستال صعوبه بسو تىيوصلا لزج ةيئيولا ذأ | تعد تس
 لكن اك قولا نعول هلا تناقل نال صقادلا قولا نعمالوعع ى ديالا ب سبل فل
 روعي“ لذ : صقانلاقر جيناك ناوازجلفكرا ماب لاك امس تفر 1 بر بوز

 تقرا ةدؤرل هال صقانلا قولا يوهم امال تقول ىلا ذاضقأ رب
 ٠ |امكاشقان ىدؤويف هبوب ايبسو هلك ص قانلا جلا قم عورعش لصتناو لف >/1 | ترشلءادالاؤ ناصقتلانعلمهيف
 ليوطتل :ليرعتلاباهنيوث -قولا لواوثصتلا ةرلصورت نمر كقيالو بدأ | تاوعد هلو هلش لما ترا

 ًاصت ان جو نال باكل ق0 الملا قولؤأ عورعش ناكوريصقان ترق ةولَصلا ةزهنإفرسمشلا ينال د
 ةرلمكو ةميرعلا نان يمل الع ئانتباةدورهف ازهمزليامن ال وقنانال 0 ل نابت
 نان ع ىشتامى#ت ضارنع
 ينل ادخل ناولع | ةدينزرعل 5 !سمشلا,ت برغ لا راصقنلا داي 1

 0 وأب قلعت لاصار الوسا ىو ةميزز نيون ا ةلصلك 2 ل ل ا متت

 أ راوالاروجرشر ا 5 لم ات ططش صف ىرمجم ل كلا نإوهفن”دفدارفا
 ا اص 1

 0 تخول ول ليق ناذ ءايهربغو ضيخل ا ورضحلا ف1 كف ءادالارعس أم باوعلاوس
 ا
 بيس ءزجب لك نظقرورل ميزاتسم بيلا نول بولا ل فقوصو عدرا دال ةبهسلا نتن تلق ناف ميل

 ا ا
 «٠ ةولصلا داقوا ىف ميس “ل لصالاوع تاقوالا ممم ىف ىل وللا مرت وغشم نمعلا زوك نال تقولا عيه شلع ا دا ةرلصا زكى :تيزعلان آو تميزعلا ىف”



 2 قرصملاعشاقا داوهو :تقانمسيقب نكس ةصخر فن اج لات ةوالرعسب نوع اك :الجوتر سملزط مهرس ران ةودؤدا 0
 نامقناةفصب تيد قو ههدس لامك ةلماكتبجواهناعم ةزئاجةولصلا عزه ناذ تقولاوح بزر صتان 0 و لملكلا تقلا
 20 را الشع لاقي نوالاو غاريث نرظوحو نلالز كلي لم ندرهاظلرع دك يزعل كا
 )51 نك تقولا ضو ركنبالا ءادإلا نيعتي ف دوج بري د نع 8520) رهظل ارضوأ ىونولو تقول ارظرفنييعت نيرعتلاب دا ءاعيإ

 ضف ىون ناد تقولارهظكت قولا رضونو تقول زير نا تقرلاب نورمان 0 تقلا جوخ ن او نييعت مريلأب ن قملارهظلا تين ناراولالاة
 ا

 .لاحره ال ىلاارظن يلع جام ىلا فلكل ةتولطم ىف زرع كلوا نيصتلاطةس ناغشبنن | لوقي نالئاقلو:/نييعتلا طغسال لف 80
 ,ضرغلانميعتو تينا عثر هِلتا)) و ناكام لكن اكام اقبال فك لاعلا يدوم افتار

 | لق هق_لاارع د طق سالف اًمساو تقول للص! نوكليع نأ ة ترقب لخشمحبم

 يف لارضدب لاق امو تقولا نم ريو مادالاوهمسرله قدوم ميزعلا عمر هاركلا نعزارتجااف تقول مامت فى دي ن 0 0 7 اف تقولامامتىق ى داي نا
 , را هزجل ايف و ءادالل نيحتم لوالد زجلا نا

 0100 2 >7 امكن نيب ةينطاراشأ ركن تواوفع ةهاركل ندرقلا اذهل مفلح
 ل ٍِ نوكي لدالا لعب الو نبل داصا نا تبون لوقي اب نسل تطوع ذا طر ىلا رضا

 بجد[ ضقلاو لفاونلا نم ةريغو قولا كاص اهرظ تقولا ناكامل منال ةينل و لطمب
 سا ترد رام كوماعو |جقرلويضاطقسالو دينلا نيعبنا

 2 ارم منال تلو تقول مازحا نوت زكف مهسو
 مالت سلوق 0!! زتضرمتالا الو قريت يجلب وا للزب
 كيه عرلا ذاوزلا مادط اما يف خل شريب اهترافك فريق

 ارلص 421 نإ نيعتيل

 تمد ناتيرمتلا دقني ءاينوا مون ببسموا تقولرخأ للوريصقت

 هلا ب قطني امك مايا لم مايص يلحق ةثلثلا ءايشل

 شا "ال ب الدهس إلسا اب ,قييضلام ابغا

 ايم قامت موصل ساهيل هللا ءنهق هاا اضف
 م رع

 تعزز للا يبتج نيعتيا] كرخاوامطسواوا تقول !) وارحا ناعن لو
 1 ا 0 و : ال ناس سان فاروس قمشع أطل انلث نيب دربخع 4 ءاضقومس تسلا ”يعوملو .ءاتتشلا ل أمل سحقا 2 هبا هام _بيامت اق تس ناو يعل تر 1 1 ا 9 #3<9<7<ك<ككلم ةوااساخلا لوطيف ل وت كك زرايعم ناقللا 18 رول ليفت ]1 دن دتهتت لاك 0

 ذي يو ا م جلاراسم نوكيواايدؤمنوكتالواونيع ريغ ىدا نإ اويمتولص ىداذأف هدرا
 / تي عوز داو سكبس راقد واسواق طال دانم ريك دويلات

 اير 2 لاب ليفت كابس 1 يا لوزلوستل يودي. قزنالو ترها
 10 موهعلا نإ رعت قو لولب لوي فر كيل ضفيالو بقول بوتس ى زللوه

 و05 سل فاول ببسطواراعم نوكيف ىهتير يور لال وطب لوط
 لوا 0 ل و وم مل هش

 رهتلاوغوعي
 1 000 : ةرحعإت موصل ببس هوي(لكل والي لير لماع وس بوو كجنرهدلا ل

 ١ ا . طوخشردا حوا اللا طش نون ههركني ايراد ىرسحتلاريضتلا ىف لكانركذ دلقو

 هن !ايقنم لاق 01 كلاب ايصخ كلزنف ةولصلا ت 0 رايعمن 0 ننلل مرمعلا امكاببس نوكياك رق تق ةرلان اقراسناو بيه نالجويررم
 ْ رو 0 0
 نا متم ليف ةريؤيو ىوللاهلاص تقولا نوكرلعل نيرحتلا تين طارتشا ناكامل هنا عزيررقتر شمل خم مق دزلاطقسي ع باولو ّ
 ىف تقولا نةلاضراع رن كل مب سصنال قيضلال نه ناب باحلذ دوقفم لانه ةروكنملا ةلعلا نال تقولا قاضاذااطرعف نييعتلا ةين نوعين ! 9 2“ 0
 ىا قى دلت إذ رات بعل تزاوج ليل وق 0 سروهف اف« تقول) لص !رايتعاب ميإقيضلا ةروصىف 0 طرف عسوتم ل و7
 تكالابكءادالاب انيعتمراصيفئدإ -نلإ ءزجلا نافرل دالي الامنيعتب سمي الذ شل وكل ريت هنوكل هدم ءزتج ني عت سل حالو ءان' مولا نا

 كلذ سب ىدارش ةرلصلل تقلا نمزج نيعا ذا كل نكفاي دومريصي اقباس .نيعام فالخ اذا ىتدنزيعتب لضدال ةراقككلات ابجومه.نم اشيش نيعاذ؟ -
 ا اظامكتراصمل ةداعر هدم جار نمقفن نكلو ىصيسلاةراتخا امك لكرهخ!ببسلا تلق زيارهشلا ليقف ملون( 1< ( سر « اضاف الاي دؤمريس ؛ مخ ىف ةونصلا
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 داةبسلا هزه ناكاٌلمعأطخل فرحا

 ردد هيرو كور دل 55 يجمل
 جاري تق ةياررلا قا نك نك جرول ةرغص هلاقرفز:لوق وغلا نهنارسيلاوبالاقو ةصاورتينب دعي رهشلا عيمجهوص نارفز لاقامناأط خان
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 يول الا ديا ب فصول ولاصب سيل
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 ةباصا بقشملاو باصن لاق ©

ْ :0 
 ٠ يوتا ةينطرتشتالو ناضمر نع” ال موصالف نابعش خلسن 3| تالت يلع لاقامأ
 ن وكل ةولصل ل عوغامثا نييعملا نه نال اضم لضوفب تيبوننغ ويصب لوقي نأب
 رعت نمل ها صد فاشل لاقوانهه ضتنموهو يرخص ًرظاهتقو
 (ييعتب نيمتمذلا ضيا ةينل الصلملا ةجامجل هلا جرف لقول اعماق ينلا
 مماطلة هوومالا نلط+ب ضيفنا دوو اهطسوارومالايخو للاعتهنلا

 را ناذزلا اطنملا عم و لاق كس نتساوخو نئفاي
0-0 

 0 كا ناد ىف ...| | فلو زالا راما ةانركلاحلو حلطاطخ ع
 ألا تف لوق نابؤوصاوثا قلم, اضم صافى نتاوي تي را ا ّ

 : ا ا ا هنللاقي ناالاوهللا فورعمريغ يف لوعفلا 6:

 م دس هيوم ننال 0 ع
 ةجوراوسئهعخلو سماعلا ناف متل سناب وتل ارصءاطتلا نهب دارملا || لمت ندر تاز مول عشا دهم 0 : 5 كلا 0 رمت ناشللو نلالاؤرفاس عن
 و

 لاف ناز لارهرنعو ل ل فاسمل دج
 ةفينحىإإشتعلوقب الليف نيستا (["
 تابت زهر يظل تهل ح
 عد عش 'راضمر هر برغل عج نازوقتجر :©:

 نهر تهل صخةيولاذانميف
 نايرلامامياا نه دانامسآس بلس اسلإ 7

 0لكرقتسمِفرظ ضيرلل فاضي مكالق
 علاه راضمرن ليون امع عقول هلق 2:
 ل اازجعلاال لق حلك ءابشمالا فانك .غ'

 ملا از فاخس ناب ىلا ةجتلاعضرفلا ١#
 ميض وتلا مص لشاقلا ليفر لوق 01ج ع
 زجملاب »ل ىريرسلازجعلاب كلذ هلل 2
 ُظ
 نياتنلد وون امع هوصلا عقيفف اسملاكوهف لو 3

 0 ل نكةئاشملارفكا

 نيب ه”ااءزيب قيبطتلا:_.ليقودلف
 زيزعلا نبع خيشلاوهلئاقلاو نيتباورلا (
 مهول علارغلاقو ىراقل للعلا ل اقانك 3
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 ميج

 »ل١ ديلا عوضوم نم جراخرهفالصا ان لصلا نضان الوم هلع

 جسرئاف فحعمفلا دادزب لثل صخ يو 0 6

 6سم هنفايرع لق

 وللا نيودزرلا دلو «(عرض ءاهنعهة_وغليف ١ مج يس مصاص
 3 نال والا وجم نمريصي اكوهرسالا نر لطمب باصيفلوق نم ءاغتس !.نا خلا نا ٍةريبرفت ل مب عفد ولاء ااشتس ا ىلوق «يلرعنر «رهاظ صف دو
 باي الزف اممملازامنم مزلي نا كلاثلاو لصالاوه هس نلا لصٍملازيطتسسملا ذ_مزيالمهالكو د صتمب سنن نم عت سملا نا ىف اثلاو نص نشتسمل انج نم َِ

 قفواطخلاعمو لوقب قلعت ءانشتسالا ناءتبصالخسو سرت اهب باجاف ضورفلا نم وهز مْرصلا نيطمم وبن نوف ديل ف تلخ قاولاومسالازيطم
 وصلا عرتش نا نال وقي ايه زل اره نشل ٠ ل 3 ( رع سن ::«ىمساالا قلطمم لوب ال فصولا
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 لولد 1
 ,رفاسملل أ

 | 3لس وصلا طرشي ال ناومو ةيقحتلا

 (ىزلا عونلا نالرظن ةمكاجملاهنه ىو ع
 خا

 وصلا مركضي ء نلافحضلا ىلا غلب اذا يب

 أمل مشل ارضعب ناملع أون لواالا ينل ىف انه
 يعلن الغاش هلل ا هع الكوتم ناك نم كب طلارلع ىل نقىملا هذرعيامم ءداب قيبطتملا٠ن ع ىناوسرق
 نع ووعت جالا بجحاولا ةينفرفاسلطكوهفةقطتم صرف لوق لل ق داصل اوهبصل ىف نكت اطلاب ل هس الاو لكوتلا ىف نبال ءنارعم ضرملا

 ليصارالطا قو فصولا لطبف فصرلازرو ل صالل لباق تقولاو فصولا غل صالائوت ,نالؤ ا فصولا ىف ءاطنمل عمو لزق( ىرن)
 ار تلا ةين تل ناو موصلا

 داضمراضي ىآرىل قمن يالتشتسا,رةفينح ىلإ سعرا يجلو ىونيؤا ل ىفال
 ” ملط نطور ىف ىونب وكل ديؤاسمل ذل سا كك حف فصولا ىقءاطفمل عم

 نال :ةفينحى ا رنكن اضم نيل ى ون اعجتقي ناف ةرافكلاو ءاضقلا نمخأ|:
 او ضل بجلو نيب كالا نيب كا ذ سير يق مقح ىف طقس ادلع الا بجو

 . [راطفالا ل صخانآوريقللومقح ىف دوبومرهشل وهش نال مضي الامهرن
 |نطفو ناضم رآلب ىوناعمتقيالف لصإلا ىلا سكحداع صخري ىلا ذاورُيبل
 متضيراو اع هيو خل يلو والفن ىو نا ناذ ضير لج ساو ل

 ويري تما ترض لوران هالو ناضم نوقف
 ْ مناع نامغيب قطا ليو اوهف ضرلاةدايرنفوندوج»
 رجلا ضيم دايز افخر قلعت دصِخ نيعلا عجوو وربلا ىجرطر كى صلب
 نمت صخر نطبلا ذا تمارطرمكم وصلا هيرهضيال ىزلا ضيرللو ىريرقنلا
 :أمععقي»اذ ةبقحم وعل نكيمل .نارههظ ضيرللا نمدماصا ذافزججلا ةقيفج

 دايدز ان ؤجةفلس هوجتما ةحلبا افي اهولحت تن

 تخل لقو ٍلفنلاةين نمضىف تقي امنا ضارعالا تاق ةينلا كرت لزلسراصن ضرفلا نكرط
 ةمرنكنوكي | سعناضمر حا ًبجاوو لزغنلا ىونول نا للوق ىف اطخلا نمره |ظلارراوهو مهو مقدت

 نككرقورهشلا درهشلمب وجو ناكر اسملا وويقملا تح ىف ماع



فا نكردمالوهوزل ةعامسرباةيادر فو ملت دلما: رس ع سالو
 ل ضرفلا رع عقب منإ ليت ادعارارتحا مال لليق هنأ ىراقلاوعل )اورو خيول ى

 0 2 ناضمر نا بوجلا ضن قحىفال ثا دا ىف تامقح ىف و 0 سلا يربو لقرو 0

 نا تق ناو رحال لو 01« ىل د١ ىلا قبلة سبم نهد ير دصم ناز نكات مالا 0 1 نيم

 0 يوم هسا 1 م

رف مهمل ص تاك شابه ندبلا حولص للص عرف ايسملارطف لف يف ةرئق الخالاو ةميزعلاب لصتيل مظن ملام
 5 اجار كمر و تقولا ض

 يال ولجان تكا قولو زل با للصم ناد الع مالو تقلع حرصبلصخنالا ا اضلوصر بجوار مز فلس
 نعل ضغي ال ءاضقلا ميف عقو ىلا ثيلا نانراجم كوق 02 ءافرظ ثقرلا نوعي ناامأ كقطع ١ نباسلل تست تك

 نقحتولاو ١ هاينالا ءنه اكمل و 04 سسرج ح ٌْ

 اد ا
 تقولا نيطرش ٍ - ع ل - ْ ةنآاؤ و نأ

 ا

لرخلاابجاو ون. و قب قلحتم نان زاور نلفت لف و ناضمر نعل
 ا نا نر ىلطلا لدل موصؤ 

 | 1 1ناتر نن لوقي نالت ه1 عادل ظسال ا ل :
 لع 0 و وا يفت ا تاو ندرش 1 لعمر عسسل ا |. ل ]يفرلاق مضت فينس نال نيل لعبنا لهو نانجسرد

 يسفر سرع مازبما ف غمد: ابش ق نآمثك كيف نابضم نطق ىلا تهثل صخر
 قداس لو ةلح ةارم جلف رتاج زب انا. ؤوصيلر طلاب لصخقا لما نان ليل لان

 سل دمج دس يدا رس( .تاهنامتإل يلدا افك ور اضل رعيلظيجم امواهضق ىو نيد مفانم ىلإ فرعي
 كب مع م لفنلا اك هلا ةاعيد ناضم حل بةأحيول ناضمرلا انهى
 نيعلارزنلا فال قاطللار نسلا |: !وةراط ل وءاضقل اربسبإ قاعي ع *امج : 8

 دمع ةةيذيو دينا نطل صن ناف ال اال لارأيعم نوكيوا ةأيندرلاصم ذجلو نيدولاصمىالمل هازل

 تقدأو تقوملل ةررالا علو الا نيمشملا تلا عونلا وهو قباشل ا عوطخ ن اضم
 نيعتم تقولاززال كلو ةو لفغنلا

 رونلا) نيعمرتغو نيعلارنسلا ىف[
 0 5 3 2 هغ م .- 7 0 لا

 /7 عراد نوكي ىدااملكل ب تارغلا كأن مايالا متل نتا هنلادوه وه .نجو بيو هش ام ضقلا

 | اذ امداف ممل | هاطلاورتيطرش لاح ملووادثلا_ببسوه اقل بيس
 0 باشي ىلا نافيا تال قط نيلاو سنلا ضب ىنمقووم شروكي تقو ىاذ تقول ني

 ٠102013 ان نوحي ناوهيبلاناوهبوجوابس ليل هللا
 7( لقدر اقل نسا نيلي ماحب ضب ىف ملأ نصل لك ف تلطلار نذل كرش ليغف
 تياصد ماحالا أر نرلا امال يق ذلو تاوفلا لاقتحا مرعيو نيبيعتلا نايات شاوه

 0 جير ته

 .طدومرف ينحت هلله نإ بداء لعب بويول بيسو للام( الروك ناضمر كبر ش نيل

 1١ 1202210 صا عاج ندم م واش: ندوات 21 يل تيسر زاد ماا بول بر الود هلعف
 تراسل انس داس ممم سنن نيل زنا لعتج يلب الحا يو تق
 تولان لا اناريقم ءلذ| | ليمبق نعلطموه لب ليقلارمالا قا نءتولطملا زو ناضماءا ضف

 0 ا ا تق مت لك | تاعك
 ابحت 0 تلق نأ اد ولاصم ل لأ م(لسر ١ مر ةناعرب نبا ةياوو 0 ايو

 !كرارطف ل! سات :.ذكأ تقولا ضرفف باوثلا ناذ تقول ضرتلا :بسنلاب لب ةيظلاب لفنلا ىف نيرلا هلا صمون دإرلا سيل تلق بارشل
 دي اص كيلا اوك الت ف نا ل نإ مع ص 7 ملل
 1 تقولا نق لطم ,منإ

 :ًابنعاب غق لطم ملوق ( 00011 يع



 راتتراب كهيرطنل قاؤد ينتقل تاو لال تيري مل ليل ولف يلا شار رشام موص دا ثيحنم نرصلان اذ لا نهر كؤل
 تموملا ماسقانم اسيل قلطلار نسلاو ناضمر

 ١ و

 | تاامك اك لتي هنالوق لس ايلا ىلا نكن دوغ ليحوركم لحم لاو اقباسروكن
 هاضقلا نمو | بجار لو سمته ب اجياد سبعلا ب أجل نيباقرف زل ىدتاكوكلو .لرق كل لفنللا ةينو ةينلاونطمب ىداتي نضر نص
 ىف © هيف هلو 0 ةرافكلاو

 نماعافوس هزكشم لان كك
 ني

 واببسو افرظ هيف تقول ناكام < !ىيلوالا لاق < توللب نقحترق تاوفلا ناذ الصارتدرفي ل .نادارم ل لرسيلو ءاضق الءا داناكم اص
 رسل تح - ائبسواًرابعم هيف تقولا ناكام

 فصيم

 املك مناف ل ماضقلا مرع تارفل ل |تحا مرعب دارملا نا ىلا »امي هيف زلال ماص املك ل بلوف كس نييعللر زنا

 ١نه نإقيسحتلاوجب اكلاق (نيلوالا الخس تاوفل ل]ق )و نييعتلارةين هيف طردشتو لمص اهو ىل ايللانرود
 : : تقو كت هل درفال عيارلارسسقلا
 |اضقلل تي لوقي نإ نيران قولان هتلاثلوقلا لهو طرتشيى أ 0

 (واتيميبنلا ف طرتشيا نكوخ الرج اوو لفنلاةيسبالو ةينلا قلط وداتالور ننلاو ل تس .٠ 0 . َ ْ الو
 1 يلق .افرظتق ولا نون

 لع تاماسمالا عب ءقيفلفنلل لحب لكن أضمر ىوسام نال ليللا نمدينلا 0 تا

 قلطلل زنلاو ةرافكلاوراضقلاوهو ىغراملا وص ليلا نتريجيولالفنلا | نش
 دل رجاو ةينب ىداتياكركلحلنلا ينو ةهنلازفطمئوداي هاذ نيل زنا جلع | وللا دونا
 يل لولطلا مالا قيال ناضوكسفن ف نيعم نال تيل فات ا
 لدا صا اوفلاةلاتلوسقلا اذه لتي ناورخأ ب جل غل فروا مز راسل سانا
 لع بهترخل ناضمدمأ<ق1نا ضمررضقيول نةفا لارنج نعمل يمل لكيالا تربل ةلط حالطسالا
 ليثمالوصي “لف تقواكت قوم ةاضلامهو قو]و9[نيمسقلا نالد نواهتلا لس اقل ىلتدللربجر ابضقلا عم فلا | كاف رعاك فد نع
 81 ناضل ان نهرب
 اتق لاوشا تا كلذو ىلإ
 موتجاف لاش ىلو نلغرجلا

 الوشم ركواءاضق نوكف ,ججعملا قولا ىف مهدؤيلاذا تاوفلا نرالهسلاع اف موَضلاو
 ٍذ : وا ري رمش ازه لبق مع وا ىنجب قول عاون ارم يرلا ونلاوتو قبس اهل ضطعإلا5 فقل اويل بشي

 ا ا ا ع
 ورجال تقولا اذه ىف ى دال هنا تيتو فرط نوكيم جلا انهن مف الضاف 0 نيو وكيفتج اىذة وخضع ىفالا ىدؤال جيلاو :جح' ىذةرغكو عقلا وذو 00 اشواق الل نيم ةوزعلازج لصش نانو قروب | مرا ”ةلاوش 3 9 ل ٠ هلل رمل 4 (معناناةيف روي

 !ةحلادازانلاودفلتع وس ى داير حنو تنمى ناو ةواضاافالجاراعم توك
 حلل تقولا نوكنم م زينا تقولا نوكي ثلاثا ٠ ىكلاماح'" كرا ىف ةسحلو ةرمالار معلا ف ضوفيالا |نكل نيف اان نا

 0 لا اا ' يضم تقولا.”وخب تلا معلا ةلر ديل نآ واش تقو ى) ىف ميداس ومأ | هكر جلا تقو ننام
 وخط سودا دل نم رجشا نيعتيو خامل اواهطظمس تلات | ب اجلا يس 'ةادمح ه قيبسنتلارنارسريتسا فسوبابا نكل لوالا ماعلا ف ىدؤ. نال بالا | نوناعلا ليعاذالوم آا هلع
 هرمز المت انهو ل لرش

 '*ي1/للظنلاب ٠نيقم ناك ناو ىنعل ا نهب نيقملا اق !نمرسل ناطملارزدلاو نيسام ىلع هيوفب توفي تو ءانبعتم نوكيأم سيقملاب 0
 لح م هلك ناضمرى وسام نال تقولامثيصوحعو لفنلاهص ثقولالاتحاو قلطملارزنلاو ءاضقلل تقولا نييصتن مرحل نييصتلا ةينلرق
 ناضمر موصو ةولصل اذ الؤجدمي نا! ياعمربق تقولا ذإ تقولاءنييحت ميرحلريخاتلاب ء./تاوفلا لمتتالو هل فررزنارلا فانك لفنلا
 0: نر ' اميتيق وتل تاوغلا ناتج ا مهن اه تقلا ثوصو تقلا ةولص --1نيلوالا والخ لق بش تقولا6 انهمضرم حلاو تقولاباموتيق ل
 مول نم نصلو لكن ”)الانلق لاكشالا لا سمح شع رستس ومو فسوب ىل دنع قيضمرتقو نا تش امل تلف ناف زخاريتعا فسربااب ا نكل وق
 طلاب جيس لاب وكح رمحم و قافتالاب ءادان اك هيفجو ىاثلا ماعلا كدداولوتح طارتمجلل قيديضتلإب وك فيس رولإف هبوكتسامب
 تامل يتوولل ثا ) اناا ىقبش ع« لنعمرا داللانيبعتم لإ دالا ماعلا ناك ىناثلا هاعلا كاردا لبق تام ولان هلو ءاقنلا ةومحلا لص الازا



 فيديوا مامتلارنع ل والا ماعلا رسول ارهشا نيت نا ىلاءام طايتح الق لس
 0 ا ا الل :
 !ولعذ اهلبق رجلا ةيرضرف تل زن ةرهق نم نر ثعرةنرس جولس و يلع هدا طع ى بسلا نايال تسمم, صخختي

 خركلا ل اق امكروفلل ؟رنعرمبلا را لعادئبم سيلو طايتحالل يف
 ملو ٌىجيسأم لع كاز
 "فس ول ىبالر نعلاوزُ أجردخ تلا نإ

 نير ااا نقيَسم ناكولس وريلع ملدا هدص جايا لوس ربط هنئا طعاقح- ىف ثللذ مترا قر ةويحلاىف كخلاب كل دو تاوضلإ م رحكرنإ ريختلارا

00000 0 
 |نعنارتحا طايح ل] :لاماعلا ىف جلا ىدٌؤب نإ تفس وب ىلإ شكيربال ىا/نمحل

 نعسودوبا م أم الا لاق امرأنب ناذ حيه عبسلا لص وئااقسافريصيرل لو لس لع هندا هع هراغ حوف
 ياسر لالالا _ رسما 3 ريخاتلاف رص

 ليللب تبشت

 لصمجلالو ةرم ةريخصلا باكتراب

 ولف اهيلع رص! ذ7)ا قيسفلا م ِ 0 5 5
 كم وسمع | مل لكخرتيلوهرتعو يدم تقولاو موعوم يناثلا ماعلا ىلا ةويحلل نآذ تاوفلا

 لست ويتحمل اذاؤرنا] !ذ”لارهظتال فالتنحلا ةرتونمموهقا) نإ طوير خلل ماعلا ىلا رخو نا
 يود م ماعلا فدا دل نون دفسو ىلنعةداهيشلا دوز اقسا ريشي لال امل لف دول

 1 01 د 6 8 17 َ 2057

 د صمم اتوا رنجتالا وانا نست ماع لكى ذكهومتد اه بقتو تالا نععفتر 2

 لس ا# ءاضا) نير فلا رنع مادا نوكي ىدل ملك ن كلو ةداهشلا دود" نوكلو ماقال ع كارد
 هعرادالا# بجلو 5 6 ١

 0 ا
 ف عشب ب نيو 000

 يلاغلاو هعو ةديي دشلا أوي اعزب نيج يفقس نا بارا ن ان بهمقي ”تفاشلللآقولفنلا نقي
 0 ل لل م ايلا ن للصالآو أد داجلا) طو# ىنلارايتخجلا لطم نهانا فرت ل بقيال

 فلا 7 ماتش 0 |[ ًاهبشزخلارايعمنوكييحرمف مز علك ما هبش نخل و ظلاورأ لل بشي ن
 سا اصلع وهف زخاف ران كشبج ند 00 دوس

 لئرججلا نهلة هه ىلق ص رسل نوع 13ج 5 1 ا

 ل داما 0 لالا نياك كاف قد
 ا ل مانا درسا اقل ركل قارا كان هل نإ دل هسا تسلا وورش
 يع نابل لأي بدا. افاد ونا نيرلاه اي قات لوقف نينملامد
 للملا ب غلاك ضف ف اليوقعلاب قيباهانكو ثا رخو نال بقا ةاطاومول ع ماقتسالا

 0 اوصمورلاءلاماظتنا ل جه نيراسمل الكرت تاكاذا صاصقلاو دقت

 ملاصم لت قلارومال نئاهرغأ | ىدو سحلا نال ةفينح ىإ لئعاميس مس ىلوارافكلاف ىصاملارتزجنإل أقبلا
 مفدن/ر يسم ؤمللاماوملو لسان سلا ٠١

 ا نال رالطعب اص 0 نيبال جا ازورنعو ارازكلا
 ازيصخ نآف زحعما «نامبالا نو نب

 0 اتنين وأنس نوح ةأطاوملا زل [نيلئلباهتاهسح معاه 1 اننيب عنا حوف نجل
 باطلا نان نفل ملل

 علا نع تروم سم تعم

 له تا سطات ك7
 0 نينم ملا نمرقعلام نيلارآهكلاو ا زل بلا 0 قل كول هناا دع جاصو إلا, ناميالشاسايرملاذ

 ةحريف الوثالا نحف هديا نافؤيات اله واملو لرسم با وجل |
 نعول ازاوج الق ةينلا نلطمب ضرغلاازاوجم نولوفتركتارعمةيسلا قالط !ننكش

 زالانلق كلوق ٠( ِس رهحرشو ىف احل !ىق انك مالسالا :يلعو لفنلا دصقي ال هنا ها ظلاذ | ىدوملا,نم (ريعت ل السب قالطالا
 !رعتحفاو ةجلعجو 00 ا الا لال

 باتكلا
 سامر هلك تان

 هيقزاعمرع
 خلاء بزمو اس اكملت ( ٠ :«سر الط ب هب لوقلا ناك رايتخإربغ ن عرضرعللاب دوم ناكل ةينل للصا كرت نم غلب م ضيرفلا نكض

 ير ا 000 اواو ررهشلا
 : 01 لصا م ليصخ نون اهييلع رزقي الذ نونمإملام او وهنم نكسم نآسيبالا داهبا نال



 لقا نك ديزالرومالارع مرن ام حيبجةارظأذو نوبط اخ ملوش رامتمزالفحالب لاق عا .مئاوشلاب و هلوقب طبترم زئاوكحف لاق ل تاداصلا لا متارشلابو لول
 .نوبق اعيهلذ يمرع لاح ناميالا متحف طوش بع, ضيلتلازرجيتالاولاق ثيحارفلا اخلق شقرم- اشم ناذ مميت سبل ف الهال فنصلل لرقرراب .يطرطرتع إو
 اهون ؟فوكلخدانموممل نولور اقكلا نيل ملا مرقم نه تلو ككلس هه لس نيبرانحلا» نييق علا نيب نالخالبدارملا ناب بيجأ زةرغلا داقتا كر
 اذه تجروف ةكرلاو ةرلصلا لهن رتب نوب نعيرأة كاز لكل ليفة ةيالارعاط اماو ليلبالا تبنيالزإجللو ىزاجم ىنعملا نه ناسيفزلاكلزول ثا هلوق شيرافكلا
 فيك بو سنم (ادطالا نم اهاوسامو :يرملاب تضف ا كرو يك ةنألا ناف صعب ةيجاولا ةركرلار تبجلرلا ةرلصلاب ليواتلاى ا نلعلأرجلاقو قالا زاشم»

00 
 خلا وراؤكلا تامالع لب ؟اعطالاو ةرا هلا رئي ملاح مالم نم
 "لمحإلاريضنلا ىف سيلؤما هنرعض قو لو حل ىتنا وم

 نيف نكيول عمران نكولس نكنول است امولع !هتداو ىعم او متاأملو مصاول ركذ هلا ميا
 الز هل نوكي خورجولا لق ةنكرل او تساو دق نص بوجو تبثي ناذلا نيرلا ميتين كتم

 ثلا نه ان ىلع كمجملا نعزأ شاز

 تس ١ مالك هل وق كلم تاداجلا ىلا مجاراهناضتريفض
 نزلة داد ابعلا ءاداب نربط (نيراهكل ا اوهو تن.اشلا مال
 -راعاطلا سار ناميالا ن الاقي>) غر نقين هلوق هلك
 وجد نأ لوقنانال تادالاةبت يرجو تيثي فيكف

 ذارميلاوانل ال وهل نآحايمارهن فريز ادرج وس ايرغو ةراتلاو) كو
 وكيل ةيزلاو با او نلة لاك ليز خو لل خاكوهلرمخل ا لوقيرماللاوةراّصا
 ىف قالتالب خلا ف ةزحاؤ ملا مت) جل كابو انلاوم اكوهلاوماو انا نر كمت امدأ ا

 انك نهد تاداجعلا عيرجو ارجل طر ناميالار از ايضتقم غةزخلولإ تت حلاو ةوكرلو ةولضتلاو يصل ايتو مر شلاب نوبطاخيرافكلا نا

 اهكبتو ف احا هزب مز هناا وأنا ةرل ل 1 بارا
 دارنا 0 دس دع 0 ماتم انح ونا شل خس م 5 يَقَس عدو. مريول 2مناشلا دا جو

 : 0 ورفلا ةراّصلل نيرفتعملا م كرر ى يكس حط 0

 . ناةينرلا قاد الاء اداب نوبطاذعومنا فهن ضعبلا سنعمل نكف ينل ماكحا قمججو بعوتسلار ونجلاك ادهوخد هلرت هل قدا بصور طب هشبل فتاوي قارا ع ٠02007
 ابضمالسالارعب اهءأضق ب دوجيونالو ضكل لاسم نماهنأ دا نصبت قبولا فاشل :لاوعاطارره نأذ هدا لوسر فاو هللاالا هلاال تا مقل 4 و قارعلا .ر .. ١,. .ةاهخلاو مضاف باكل هاا موقت كن لاقف ملال نال نقلا ةيطعتطاخم نه ذا شل اباه كو قارعلا يشن عضعبلا 7 عم

 )00 اكرر نفاندلا ف اذ ابد نحن
 كدب ةرخث) ىف ردع نو نخلي ويومها كرمت [دابعلاب هصتقم نامي نقي

 رهويلا ىف تاولص سمخي_ هلع ضرتفا هللا ناوره.لعاق
 ضرتنا هنا ناوهلعأذ عل] نلإوع اط امه ناف ةئيللار
 |ماففلوتووم اغا نيازخروت وهلاوم | قرص جلع
 ةيعد نت اوريهلاوم اوشاركو كاياف كالا اطلع نع

 هلوقب دارملاو باع هللا
 0 و يللا كارا فال 00000 0 الاداب نيب اكو 2 ور تيم 0 0 كلياف

 ناو تادابعلا نمطوقشل للتأمل دأب نوبطاةل وهن 3( ار ىعضلاو 0
 2 ضيع وفل رثوعثرماننلا نضيحل ملل لها نكراطقسامهلف 7 موصلو ضل نموت ا ادابلاو اداب نربط يت رافكلا نانا | تحت

 قالا نكةداههش ا وهدف باوككللها نمار أل نجل لإ تعب نيحذاج
 لك تاولمعرسقرملع وهن عاف كوخاما معنا هئءال سس ناد

 نامينالالسبالا دابعلاب نوفلكيال هاب ميرعصت هنأت ثيرحلا ءايلوموب

 يي ناميالا

 اراوالا سون جرقر
 با يلاوس
 قم لاوس ب اوس قلل 100 0
 ع وس لم تالماعملا قاف اكمل رافكل 1نا وريرقت
 باجاذاننو دةيزجاباوضصخملفريز ةريزنخلاورمخلا

 وحس ةيالاهروإ خلا لاعت هلوقل ملق ع4 لشهر «طقف اين نلا وهلا وم وهم ان د ةظافح صر هلا درعت ةيزجا ا اشلا
 ,ليعتلا كرت عورنتلا ىف ةنخلوملاوه بل قافتالا لحم نامعضوم ىف نقحرقو هلع فش اوهام دع رخال غ5 نخ|وملازخىف تارابعل

 نيرقتعملا نمركنول دارلل ناب ىناثلا قيرفلا تكمب اجلا نلو ضيا لامعتالا كرت دك نخباوملا نحف بوجولاب نيلئاقلل كسمتمييولاف ب هجم دع
 ونجل كرتاهان ضع ةولصلا لعف كرنب هشضعنو نخاويوجنالانبه نم لعإ) به نم دعا نه هم داقتحالا كزن دعبانعلا نوكي ةولصلا ةيضرف

 ظ :«ناميالاب ةباجتالا دع بيزمي حيرفن حرشلا ءادا بيو نأب ميرو كبب حلا نال



 رعت دقتها ع ان ىو ستالين و اا يضل نيون ميلعو صا كا ىلا ص خلل نمل نمو لاق 0
 زب ىضم امكدلوق (للس ظافلالا ثا تآرويقلاهلرق 0/2 ىضنرلا نط ”لوغءاع سلا ووكؤ ست وكل سبت ناءايبس !نئاول اتنال مت لوقوخداشرالاكويرحتلايذلاز اج ىجغلا
 00 22299590 لاو علا وقل دارنا مقلد

 حما متارلا ىف يلا ناكولوس ايِلاع سفن لكتملا لعي منا >العتسالاب دار 00 دارملاف ايهنىحس الوهف نييلوصالرنعاص]و ةغ
 >ارملا ناعف نل للص حو لعنتت“] اهيف سيل ا اكوههجمو | ناكافورعمولكتملاو باول ىدنل,ل ومش مزعل فيرعتلا ناوهور قمل خر عفر ما لمشيب

 معبقلا ةفص ىضتقي ىبنلا نإ عي جلا هناو لاق 0+ للعشي لع فتن اك لوقف :«ل فولت ليس 2 اقتل ريم سن فكل بلح الد ناي لك لمقتل.
 سالو لعفتالخ رييبق ئشلا١نهلاق ن وهادي منركلا را وقت ىلا ليفلا كلذ نضع

 ت *_ارهو هلوق 0ك4يرمامكرمالل عضتقم عل هلا كد د ا لاضتق ١ 2 0 !ةردرغلاق 0 زل ةغص تبثي مار فنملازقي مل ازلو مبجونو موقلا تب

 م15 | رف املومب نيبطاغغا فاك رجج) رح نمطوقسلا لقجيولاملف ناميثالانأ
 ن7 | للقلاىالوقوح وهلا مو لاقف ىهنلا تحابم قوت رمالاغمحنابم نعل
 نال اخلا ننوكرمالاكى ل نا ىنتئلخننال .دامتسال لل يبس ىلع كريذ
 ع ”تدنتا دي يساوم# و ناريغرمت)ا ىف طم دكت ادؤرقلا قاب وير وهو مولح عوحل حضوطفل

 2 أل يحلو قمل رلكتلاو بئاحا بأخب ايشنوهو لدف وق ناكمطعقتايف
 داوالاة هلق كر عفشلا ا ىهل كاردإ
 ءادثيمتلار وفدا غاويكحلاو عادلا كسر زروغ نعوم قلا فص ضف لو هجم بع 24 ارجل نركتا

 ا ا داون يلا قلب سجامبسق تلف نان ثارمال باابنرسصم ناكل
 00 نامنعينمللافصررنفلا رام زو دن هيلا ع دو إقليم لع جبرا عل اعف نآتيون امعلكو ةريخلو نيد هيقاي

 ال ءاربرحتلا مري قصلا فص (قلاعت هللاتفاييض ركرهارعلالا
 د را وما م
 ىلوق 0 كرو أجل لريغلا ف صولا ن اشوهاادك كيو نب

 مطتقي- عي اذ نوكت ل نيل اىهنت نوكي ناد ناعم نيفلا نيوبلل و
 ا لولا انش اًعضو ن رون د ]ذو درو اجلا رضراوعلاو ةمزاللا والا يونا اًورشواًعِضو ناعون كلذ / ١

 كن هي 1 كم يشل دم سلا نهيح ناةلد ةرشل دورو نئرطنلا مطقباقل يتلون ن

 تل مضرة قدا إل اوضاتسو نا ل٠وديلالق لسطح اد ءزجلغحا هواه
 0 1 -جيلارمإرا نتف ملك 3

 35 0 دولا خيب شعب | ةصلاكنعثفنصربغ ازال قامتكم .نكرومنللا فصول نوكياملوال الا نإ ين

 00 د فنمو نايلارطعب ف نعول نو اججيف وغلا نوكيا ىلاثل وأو
 بيتبول لامار 5 بلور خلا هي وصوم سوك أ

 د ور ا لت عدن
 الا

 0 نيش ثلا ةلصا كو نكلاع قتيلا عام لامار يلا رف لا للجن مع اع
 : ةافصو ويخلق ةمرغلا هن وتصوأهما )الها نوكت نام ريل رخا عرار

 زجر موصلا يرعت ىف لخاد تقرلاو ف ايضو
 هفرحونل امل مويه | ١ فصو تقولا نس اءزجلل

 3 مضنر بخيليرملت) عت امالو 1 دراصف|داض بجسوان ذعملا| نه نعرحتلارم

 داو فراق لارمك 0

 ليكي ريح بقاع ل سيلاجدل شاقل كلا لعن شور داذادضو زديل يترنح ىهسيا نيحلا لا ذكو ناسيالا | 7
 اع يركع ير 09 (و رشا د درو لع فق ريغ ناقل د رج ل ترحب

 ا ا عملا تبع ءايشنال ص نم قلخي نا لبق ءاملا]نكو لقعلا لاه موقننم لام دك .ل مر عصق

١ 
 1 !ربرقتز 0 121

 وعلا ري شمشلا تارقلا السمو
 ا مريم داالا نحسن قوهو ةينلا مم
 1 أنهن فيض نا عجل نجهل | ؟

 مولا .ناوالقع يقره نحلل ف مريول يلا نحاول 2
 2 ,رلا علني ىلاعت هدا مذ ايض نكضارعيالا

 ديعموروهو مصلا ءاد للحريم ىزلا تقول ايأفصو

 نول تشاو ل لها رياخاو هذ كا سماو ةدأبعمضن قوم
 هي يمل رح 1 ام 0 0 - ّ 1

 بوجو زعشر ا ل يا زلاةهلسلا لوقعلا ةزوكرمرل ف يا« سر اجلاوش

 0 ا را اع هابل لسوف زمن ةاتإ



 صلو ورام ةكردنلا نع محب الف رحخلا موب مرصا نا ىلع هند لوقي ناب .نخويتلاركزب جرصولاهادرفغلا مري ضلا ناكر ذغ مرا نا عمن 02

 مري ىف موصل لحد ىف داسفلال منا اركذ -يىستلا كنج:
 رنيجلا ةرافك ترافكو ةيصعمىف ىزنالولسإلع هنا دمع
 مث يزنلا ف ةشافالف هلمافوالمنا ف خريم
 .ي,سفو اصلا يصل ىف سهلا 3 لتاس ا خاتسا

 ءاجانلف ثي نحلل) ءاجلم ىلكسمشلل ناطيشلا ةنراقم
 اهييرعت غلو ل تاتوثلا «نه فق

 ةواصل اؤرط تقول لب اهلارارعم اللوق

 اقاصلاوصل/اؤ و هاركلا يجوب لب ةولصلا اف قتق
 5 ةولصلا: عيوش ىن تاق و”)! نه قةولصلا نونا

 خيش هك د يفرظو تقولا ةيبراو م عفن“ لو نايس موصلا
 تعمجلل لوالإ ناذالا هلرا سلا ل وق 0كيربنتف
 ادريعذو بلوق ىسلل :فصرتلاب بجاولا لو ©

 رةحمجلا)ا ىعسلا كلن ه١ حلا ازعو لوو عل شا وكرتا لا
 | محلا كلَ زغجتجلو عببتنقحن ثزملا عس | ايل وق

 ةت!نيفسلا ىف بوكرلاريقزلا :نيفس ىف نييكار لورق"
 اجرح للاقف نييش ام عماجلا نجمسلا ىلا ابه ذا ذاامهنال
 زومرلا عماجو عيسلا لجني تيزتشا بحاصلاقو تحب
 ارنلا تقورتحمجلا ىلا ميش امالاهشاقو الا عببلا ةركو
 انض//رل ىفا نكهو ىهتن ا دمه, نا ىلا لاوزلا صب لإ

 ينفد يبل نفخر زا عسولا ذامفومرت هل
 درلا تقوميبلا ©!ؤلاععيسلا نهف لوق لي وعسلا

 1نكىرنشملا عر ثلا حو ضبقلا
 لسع رقوم بوصغخملا بصاخلا عم نالفاناثامآو
 ميلعاف وقونف ىرنشملل كلملامب تبثيو كلاملا ةزاجا

 مشل رعب كالملا ةدافاةلمجلاب ور اتحلار نلاو ةيارهلا
 'تبشاوزيسام مراشلاو سسافلا عببلا ماكل نم
 'كلخعو ىلوق كليب لت فوقوملا عيبلاو كوركملا عيببل
 دلوقت كل ارواج ىريخل ميقلا ىف ءانلا تقو مييبلال ثم
 تلق ناقىؤإالا نو سرلو كلك ةساهغلا ثا تسذإلا
 (مدلل' سيل تلق ضيا لامسىطولا نو ذا لاوزونال
 تا وطرلاولخ ن كمر نم دار مل ل)ب نعايدهتم هنوكللح ىف

 ممووشملو حلك كاملا نيكل ا5ا نك نيج: لحل نه
 ةولصلا ف رمالان اذ م نلا زضتو ةولصلا انهويمتف
 علا ى ا لوةلامهضلا علو ل2 ناهملا نكولطم
 لل ةريخل بقل ارختالاوسقلا ىلعملو لس نيعل
 ىف جرت مجالياوهانزلاو ل و 0لس لمي ل عقي لاق
 ذ لجل ىطوانزلا تاكربلا مسج قو ليقانكلجيغ
 .ةهيش نكلاخ و حاويلا كللمو نيم للي ركلاغلبت
 (نيملا قلم .ةهبشو حطصتلا كار. هش. نعو يملا كلم

 لا موي (نيهوهو |( باوج ل اوس

 ند أااما نه لا قر حرض ومخلل بر تكاهنيبعل ةيصعملا ةيصسللابدارملا ناب ليواتلاد بوجرلا لتي ءاضقلاو نيعلا ول
 ةنسح ةولصلا ناف هريذل مبقلا + ارمسقلا نه نمل و 0س بو غلاو عولطلا تقوكهوركملا تاقوالا مل

 دن ىف .لكتقولاو اههريغو ةروعلازلس و ةراهطلانماهطو سش نم طرشره_ مت داصريغو دوجسلاوزسوكرلا نم ةنصس-لاحف اماع اهلاةشالاههضن
 >>  .عتقو ءاوتسالاو بو سغلاو عولطلا تقو ناالا ةولصلا ةيفرظنا

 ت1 0-0 . اذاامكمساكنلا كلم :هجشو هنا بر اج لجسرلا يطواذ
 ماكحنالاو ماكحالا ىف ةموجلا اف عرش لعق وتمر :سن سن أ هتصرحن وكب نا يبل لاسف الاب دارما سبل < زلاداربالو لو 0للط وههش يغب اهجوزت ةارم للجر ع
 هتضتف اا ماع عقي دِنرَهلاب ريشملا ىهلا نالاّنهب نقاشا قالطالا علف لع ةيسحلا + للاوذ الاد نه نكس فن واوسر خا ليل ننال عرشلاب تهثتان نضع
 وقل للص اوه نحل جقلاررال امعقي ىلوأ لس ةيعرشل لاه الا نعو انتيسحي لل[ دال نئياع ناكء اوس ةنيرقلا
 .دوقب .يبازخا ورح الف فال ولع ليل نل اماه اذ اامديف معني الخ منارملا مزمز "للاب نيف امل.نيحل ريل رع يسجل الهذال نت ىلا قو نا كيلع بهنينالتفآذ
 كيذالاوهو وريخلاملو ل مطقنم ءاشتسالا نا لاقي نا الارهللا ماق اذا
 قحوى ذالاوهورو اج ارضا لاح طولا نكىبنلا نا دع ل ليانهف ةيألا ضيحلا ىف ءانلا

 نال ل" موصل !زيرعت ىف لش دلو ( لسا

 - نوكي صعنلاو ييفلاباؤوصوم
 مصيحان كن لكسب متلوق نهض لئ ذال الجال ملت (لازسر لكل افصو نوكيا ءزجللافصو ِريَصلا ن ”الانههف ص وصخملا ناكرتالا نع ةراس ةولصلا

 لص مريغق لدن هتدا >فاهتضركضارعنالا هو ةيصعللا نال مرصلا مست ىف دافال ع !زاداسف اكو كوق كلش اننا ر ىلا فانك رصيفر خلا هغاماو 2 فيتحول

 4 : نلف يفأم كايلع ةخجالومزنلاامكادا نال ة لهععلا نك ججرخءاصول و .يضقي لب زن ىد ون الهنا قفا نلفرحنلا
 دولإ اقر مندا ةيصعم غر ننلءلؤوالولس و يلع هدا لعل رق ور ننلا لقعني ال هداف يرك كيغو دؤادوبا هاو

 ملاص نايز

 نب :
 يمت لخله قولا نال وصلا هل فصلا ةلزنمب مزال ىنعملا لزهو ايي ضارعا|

 قياءزيلا لخير ورشليروزيولو ارسافراصق لكلا فصودزجب ا ضصرو مون
 مولا مدالؤلصلا ةلجو هؤاضق ]فلا ؤ افلا لم تلؤاّنقالوءاط ضن
 .ركتولفاهلاراوعمالو |هقيرعتىف الخل ريل تقولا كل اضيارسقلا اه مت فاكراوأهناف
 ةريخل يقام لاق خيبلاواننالب اضل جيو مور شلاي رعت ةهوركب سا
 | عسلا لت يف نو اردلاتقو مرجاناو كاملا رغم يور شمرماارتا ذبل ناذ ليواحي

 ايدل بلروأ يلم حلاله عيار ذو هناك لاوعساف تقل جلاب
 ناب قيرطلاو ادور تعمجالا عسا ذأ اهذ نإ جلارضج تلي ةرعسلا كرتو مايا ف
 الاب عيل هقو عاجل ابهنتةنيفس ىف نيك ىرتشللو نابل وكي
 رفا لل وثم ةرضبقلادجب كلم اريغي بصاخلا عيدك بلر رخل وهب غتش )ب
 اطار تضافنيرا نكي اهموهو ذل لجل مويادناةنحوكنماهنا ثيتحرم عورعشمأ

 ل ثري مخل ارضرالا ىفآلصلازكو تولانو ب يزال ىدال قوبل بعت

 ٌولصلا هجدتراب ةولَصلا نكشاذني|مموهوربخلا 21م لغش لمح) مكمن واهتاذ ىف

 أوين نكسب ناب ةولصلا دوز ن شل رجسويو ضن علب ليريخلا كام لغش نوب
 ان الوسقل الع عقب وفا ناديي ناد اراوملا ميضر ننال ود صبا
 لادا دارطإو لوالرسقل الع حقي يسجل لادنجالا نجومنا لافرق لع عقب
 لتملاورهلا,ريغتمالا ملا جزع قاب عرشل البق هرقل  ةمرل للا هناعم نوكياد ةيسكلل
 تدرج دريلوأ باجي يقل وزةرحباهايمادوأ هنا دم تيقيرمخ ا برشورلو

 وىالطإلاسعلاغفالا هزه كَما شل الع فق تيالرصلاةمولعم
 هلك مار 5

 هب لص! ىلا ىلع عقل ةيعرشل ومال نع سلايل ىسحقرنا عموري

 رجيم

 ”للاجطولاك فال ىلعيا نلماقإ الا نيحل وتلا كل مقيمتاوملا م

 ار اذا الا ىلرق قلك قالطالا سنع مقل رعر وأ تف

 .اولزتعاف ىذاره لق ضيحلل نع هل ول اسي ىلادت هثنا لاق مناف ليم لا مايقل لق
 نيرا للا طناناكعى١ قلع قانا بسلا تبثي قولمل للجو و (هيرقول

 م اضا ءزجلا ناك ذافزلا هزجافصوو لرق ((/رر , ب نحل نيل اوبصلا نه ولا#مالا نار ابغ وصلا

 | |تاوحو ولاهي رحت ةجالخساد سل لوف ءسر ء خخ لامك. باذ دصوم ضيا ميصصلا ىلكلا
 >1 ىداوعب



 صولا صخا ماو افصو لون لع ديكيرشل )| هذال نم ناك | ذا نعى مما 21 نا غلآ 0لكتو نه ضنصملامالك ىف نومصوملا نا ىلا امية ىنلاوستلا نعل ن6

 ىلع مق لق تيعرشلا لاعتالا نعى ملف الا وره !ورنكا | نه ناورلع رون ليف نكروبلل و >لخج نع ىهنملا نيكة سريغ فصولا نال ناكمالار سقي رهقلا )مكب ”لمعبو احللدو
 ميصلا نمةنوكو ءشلثلا تر طغملا رعاك اسما كاسمالا نوكىهو ءايش الرق لس ثلا نبا لاق نك بو ميه ل ارضراالا ىف ةولم ملا ب ىجخلا ارواج يقلا ب لمت ىنيلا سنا

 ةيلحمو ل ارق حك نيزيم ني قاع ىرتشللاو مئابلا نوكي ناب نيانقاعلا ةيلها ىلوق 0 اهريئغومايقلاو دوعقلاوروجسلاو عوكرلاك ءايشا كوت 0ك ةينلاو.بورف
 ًاظاذاؤ اميمالك نا نق اعتللا معن ناك كلذربغو لوق شس هالكلا عس سشعني الف ضن ىف اكوام ن وكب ناد مو نحلل عس نش عم الذ !درعجرم ميسملا ,نوكب ناكم يلع دونمجملا
 اننئاعُرح لرجل قرلف اما عم ةعفنل لزحخ نوكي ترج تسلل ةيمولحم لرق قس ةيريكملاعلا يق !نكعيسلاسقعن مل حرت شنارمالك مثالا عمينولاو تيرتشا ىرتشللا
 وجلب ةرملاو لق كل ةءزانملا .س !ةلاهجيلل ىردال مولع مرجتالا نكيردلول ذرأ ةرجاالا ةيمولعم ثاوجلاب ةرججلاو ىلوق كلش نقعلا حبو نيربعلا نيزهي سارا نيريرلا

 ايويسا>) ىصاحلل عرايس )10و ةقيقح ءافيتسالا 0 - :
 ةيروكلاد لإ نكاع ىض ءاعينس الارو قمرين ةعفنم يأ | نآ مسقل لزق يجر شل رومضال/ رك رغلا خو انييسككللأينالا لوف ىككضطع افصصو

 - ماي هل ره -َ

 تيتو ديعرمتلارومتالاب دارملا وأد صو دريخل من3 نملك ل ميو عناؤصو علا ئلصتا
 نع ىينملا ىا هن وكلع لوق ل عطقنمءانشتسالا ةالد ١

 و نيم ضملا عيب نا ىلع ليل لاو نان عيب نيئيلاكل ة هلك

 نما ني دلل ناالع عيب وجد نكميالف
 نامتروصو لاملاب للملا دل دام رعيسلاو لامب سيل ناوي اة كإإ ةريغو يلعدوقعلا لو نيرئاحلا لص اهلع بز طقف لالل لال ةادابم نامتر ب للملا دل د امم رعب دل ن ع هدي ٌ 2 هلا هم < 6

 يع ليصرتلا وهف يله اهلل ريب نم كلل ذناكوالثم ةتانلا| | و ذردغو ةنّللو رجلا ورجل سار ةيمول يلع تريز عئانللب لالل :لدابم ةراج 0 ا صولا ا 2 :

0 

 افلرازططشا نع عنج الا نم تاهمالامادراىفامأ | تح سس _ ,

 00 هى : - تلم لاا ل نومضم راضقا ب رقلاٌنال نسا ةواصو قالو نيءاضلل عميل اكنيعلا يقمن
 0 ما ادت ند ردح اووكرل لليل ناوهو هضتقلا ب لطب جو اكون ِذ

 امه هلش عنا و

 مقل يملا ىف يقل ىضتشن ىهنلا نا لص احدزملىنلا لعق -/ <89 0 رمل ل) خفالاوكو مل راوه 2! , رتيلعقلا رضي نإ فاشلال اعف اًقالتخا ةيعرهتل لاهل ركل! ناوهواطسب

 ترم الاتياعر نكرلف اضياناكسأ ىضتنيو هانت تيثي

 جا لصألا لطب ثبتي نوع نكن ناوريلعبق اعيالا يلعب اني هرارتخلب هنعو ملا نكنتكوااذ دابعلارايتغالا
 يل زهرا ودي سا بالك ةيورامزوكلا ىف نكولا ذاك الاسنان فكل كلذ ضايتخل سهل

 ةزالطب طك ةفاشلا كل نير ةيعرشلا لامخ لا نكنلطلا : لاق 0 0
 د نواز لاف ل مرا هلللاغالا 3 لصعفلا مرعى الف ل صالاف ايه ىس ءاملا د.جوب كلذ هل ليق ناو ىنتنانهف
 ينل لع ل١ لوالا ظلسا يتلق حلل زكى دنلا ني ىف ع نأ خم مان كسر رورفءاضتقا ىهلا ف تِشيامناويقلاو هرابتختإلاب

 1 سم
 دباب اثيالر اضع ىقحت مرعلو ءاضكلا كل ئطل رو حل "ا 1

 0 م الياتحلا بسآنيامئلكرينخل ارا لطي ين - 2 *علل 2:1 2 مادارا دكا .
 اليسا ركىماو لاعسنال سعال فن دف ىف اللوعتنالا يتناول رظنز نكء فكي وث ةرايتخلبانزل لل عفن ن لع افل |/لقي ى اص قلاوه

 .تالزازاص ملوق كلكم لا سعرا يك لاحق دقت ١ 0 ؛ :
 يلوم ني“ل# الالمان اسرنيعل اح ينراكدا| | اعيمت نعل هبونمم 2 قانوذام وك نحاس ك] ذ عمو عراشلا بناجر ن/”هيف

 يقلارتسا] دا نا ونا  درشن سيرف م ندد ١« ر عازاشخا دا

 ! لو لس نوم ىدغملا ث لحفل كلذ ملوق لس نع ىهنملا ىرشلا لحفل ١ نوكيت لق طيس لأ ف الا ىف امل هك ايف يزل اريصي الف ىهنلا دولا هفاكن

 راو ارو حرش راق الرمق دناكرا نقفلاءورش

 يبت برعلا هدأع نم كاد ناكد :ذانلا نه نموا لهفلا )نص نصي نلارلولا تحب لوقي نا هتروصو راجل فو نح نولستس اوه الارجل فرعبالوبصومالا
 يسن اكل لعفلا نا الملا رهذنصالخو نآيتالإ رمق ىف عرب قر رقم لخسد عقدا نهزلارايتخا ذارلوق 4( ل هر زتياغ :٠ كل ذ نعرلسو يلع هننا مم ىجن

 سو نقم ئضنملا نوكت ناك كل ذريغو لو طر نيطار ىلا !نت تلاطقاو تناك لزم ميا ةرملا م
 رو نق مربفةىفنم دع نزالاراجيتساز وفجلف اعرش 1 دادقبفح/ |! !ءاغيتسالا فتمسصحبم

 بلوت ل2 ةييررشل للامذالا ى كلادنالا ن هنتي
 اذاالا لوت كلغ مناوملاو ةزبرقلا مرعب نكس ١ تججلطالا

 7 ًاوموصلا نآذ قراجتلاو عيبلاو ةولّصلاو مضاء اهبرعرشلادورو سجن ءيلصالاا هينا
 ميبلاوهر عيبلل نكرلا نا لطاب ومنيحل يَ ”لمنا ماطاش رز,اكنلاوه ةولّصلاو ءايشاعرشلا لعلي دز زصلا فاما ةحم ميبلاوهر عيبلل نكرلا نا لطابونيعل جهت ”لمنإ| | - هع, بر 0 :

 . | نه نمو لقلا )نع نعلصخخىزلارلولا تعب لوقي

 وفم حريم اهضملا نا ىلامس اذ لاك حراشلازراولع اون ن 00 1 0 0

 قير داداالا ىنصرلا تلاع مج قلطالا نع لانالا له نائل
 00 "زيي تمثل. خل

 نيماضملا: ضيرعصتلا بنك مب حرص لوعفمل ممن زو لع

 دب محرقلم اه لل لاقيف رجا فرخ ”لوصوم”لامنم 1
 ملوقب ليلد زيا يتلا نال لاق 0لكير اجلا ف نحب ةزيعتسا | رز

 ندخل كار هن فت 00
 اضم طدفلا مثرع هبدارب ىلا نال وقن نحو قاياد ىلع وال لعاّسايق لماعلاوه

 وهو رسكلابو ىضتقملا ب لطسي هجر ىلع تلا و قنالف 00
 ملا

 ىهيل اف زئاربللا ضتقب ل رق لس افصو كبخل وعقل لعمق

 يعلق لع نالطال رض قي ناف يسم لامنال لي هينا سأل
 . "راو ديحلا بق رهقلا خلا ذإ_من>) ىدغلا نع ضتقلا ب لطي مجيو لع يتلا نه

 | ذ- همس طيراتب نع عانت )او مّسسسملا نأ عامتمالا ىف :

 اد حت لاروصنم قبب ل لحفلا نا ناربن وهف غشئااماو دب 1 ل ل .

 (لخلاذإل كسلا سيرقملا ت:.. ىلإ ةراصلا قمجرسنكاكعرعش| | لعفلارارتخا ن وكي ناةيعرعشل لاجل ارايتخأ ورنيعل من مقلا نوكيق للاعت

 : رابتنابايقورتا ذهل صار اتعاب يدم لحفلة روكي ناالاطق ناعمتجختلو و ليفني و.لراصم تشم در يقسأ نكاد 20 مول ا هتك
 'ءأيعدرأص ثيم فش ةيكرشس لات ل ريكا ذ' نعول ف

 نوما نيررقلا زه لعن و ةيسحلا ةزقلاو ىوغللا ناكم”لميف قب كل ةيهرشلا ةررقلاو ىيرشلن اكمالا ريف سيلذ اهرشاعنتمهوالط اب ناكن اون الر ايتخلال/ل طبي

 نومصم ناكوا نكو) نكمباتكس ما قيرئئيضي تلا رعغترم يضم سمج فلا بلص نمذتتام نيماضلل تلق إلا نيماضلل مين لزق عمي نهر كر
 نمل عقلا وسا يكل مره لعقوعو 0 ا ع باول اوس

 '”ةيمئال نالارك رتل كاوهو لدالووترلل اعد حيل ردو: لورد كزاتحا تس« نونحلا برب ززقحأ هه ةراعلا «نهل شع الن دريل لوالاوستح اعخا له . قررا يناس نم يذازو ذل. ءنوكع رتنلاراينخلالا وى .هالارو نق < نكن ع ةزابع ىسحلا رانتختالاو عرش ضيا رايتخدالا ايعرشت ناكناو ىسحاضيا ميفراينضتالاف



 م ايتخحلاناف ديعربشل ل امذإلا ذو اانحفنيالوعنلق 0لسىذنلا هب ناحتي ل لادا ”لاخرا صن زلرايتخل ١/> بهذ لو 01 يم لاعنالا ذو لدالمضل و و0
 لع ششاعريصي ءنالا رجريبق متفلاب مقتقملاريياءررلرسسكلاب هنعشفلا نالطإ تازللوهر ملرق اب مبس نيام ئش لكرايتخاف ريكررشل ل اد اللاسانم سيل ىسحنإ
 مويبلا لات 0ك اذصو مريخل وتلا لكل ميسي عل لاح: لاركوبلا ناوهوز/لستالا هلرق هك جبنا نقدا |مميضتفإل ار طر مضتقملا لطب اذا الرصقنلاب عوضومأ
 يعرب مك هع ذل نبع رب مص نكو ورحنلا موي يصد لاق هك لط اوبن + نكر ىفأمو للخ .نكرريغىفاهنسافلاعببلا ةرسافلا|
 لمه رش جلاب سنجل عببز) 2 «طووشلا ةاواسلا تتاذ لضعلاا نهوةةلضفا لجعل هلرت لئضقلا“/اوبرلا عسب نتملا ىف اويرلاب دارملات لولا » اميازخ الم
 0 عب ةضواعملا قعب قحتسلا ضوعلارتىلاخ !لضفلا نع ةرابع منال ربرلا عيب فحم عيبلا نهف غئاطرشب معيبلاكىلوق 0/2 فصولاكراصن حتا
 ةيلهاو لحل دج يملا نك ف هيل صيلذ فصرت ناك نوفح نواصل دا ذ|ععيبلا نه ىف طرشلاو اونرلا ف لضفلاوثمكحنخاذ قيرطلا|
 اا سيت :هللطف سير حب يطراعلاداسفلاادناواعءروشم حيبلا سضنراصف نينهاعلا|
 5 نكعيبلا اسف بجلال هناف لقعلايضتقي طش
 عئابلل نيرق اعتلل صدال مغن هيفر لرق كلل عيبملا
 فنيا دابتخا 2 0ةرشلا قل ا يضذ يعي معو يقلا]| يكب ذا أيببلا ترابط د 00 ا ةشملاصيمق ابا وال ادرخحي ن الع ايرث و راش! ذاامكىرتشمللو امن ىف الاد متل تك م !ةزه ىف ةكئاإو فصو طع ااا! زهش خابلاءم لختسيررا ع نبع ذأ

 مو حلا ناذ يرتغملاربعلا ىرتشللا عيجياكراط ىش
 اسال لع اره ءلزت هلطاك ديال طاتيكنا

 اذه ى قائم لخاربزيقوثو دختقلا ل تشاو انى 0-0 دل الع نحمل تبثي ناله !ني"ثتس
 للا لجريفاتفل| درا نرحل وه ىزل نورا ةورشم نهد نينا 0 سهام قي ضف غلا بلا ةضوا فالف تاددتمال اي س7 05 رابتعا يوشك اوال عر افسروبلول تخيل ريس 022 البلو لو نما هاو سرين هارصلا 2 ومو نسافلا ويلا اسواميرلاراكانهلو لاقف قمع نل ل ضال لع عرنوتماقلل يلع قحملا نكيملاذ ااماو ايمد|ن وكي ناب نحب بلطو
 معن يفو قمل يس كرر نب ميلا ارسال جاف اس لاح كولور شل 0 0 ا أ هلل "لانزت هر تبث مخ السنا

 رنا كولا: دس )وعزل يعزل لوا نيرهاعتلل 0 00 ريغ نركب نعلاو نم تف
 : دع اريفم وكت شازلا/يشلارابتعاباشفل سوا دراتعاب| | 0

 ضار الغول ا,زينضورغ انو نك و شمول وا ع اصف تلت ءافطووتا 5-6
 ينكره ام كفصولاب كلذ لكى ىجللاولاعف ايلا عا 0 5

 ف اصنع ناز حتنيترشلا لاءذالا: لا حان قلو نيمأ ضلوا عي ناوهو نس
 ءرتشلا ضيق ثا

 0 .لبلاو لاقل ادرك يعل الب :نيدل يقلد عرشتو اما ما فهرس ملل

 226 0 قتلا نكن لاو رغتلا لوصحرتينلا عم فشلا كارل دخلا ع

 ١ يللا بالسازارهوةنمنم نيالا ةقاحلسأ 0 0 "لملاوراب لاب احلاومل وق كس ةرهشلا را يح 6 نع ذاب اهلا تو ع .ااملاو نيماضلإو 01 0 :درعم ميفو نوتت م كلحل ىلاحت هند
 0 مار لاق 3

 لحفل دار قو رصتلا,تأيرغ قو 00 راوسيل ٍ | ادحدعول ) روض ىهلاو ىقنلا نيب لاصتالل مازادج اوىؤنلا الل زئازأ ا واعد ا م 0
 ىىسايتخالاب نبعل لق نم مرملا سلا انتا ناك

 نا ؛نيلصو اممتروظنم مارعالا را ةعصو اممؤؤغذلل

 0 ادانة وح رمل لعنبو م اولابا ةموحتاموج مدراومو هاصملا ةمرجو قل تلفسررا تنلا ود تلع ناو مالا ة موك قل ةورحبلو كلش« تشب نارنسا قم بلص محل بالصا نام لو حلك ل صالا نم علا نا, اتقا
 ا بل اكوام اراخلالا ق ىه:لاوغع!راغن الا :فيص لاعتسا ليبق نصزأهلا تيرطب لق «حارحلا ناك
 ل ىلع نرقوومشلا نف ىفرشلاوكحلا هت نإببرهو قلعصملا خسنلا هدرا ناو لمرطتل وا ةج احلف غلا نع .زاجم لحج نم كلذ فرترقف مارعبالازعلاب
 ثا اغا ةأرلل جرا نيب جاو دزال ) |سيل حاهثلا ناو يكل باق للا ةيلحل لطم ال يضلاب و نباسلايرشلاك راج ناك ن يحن ل ةقبقحم اع مدحلاب نأ 0 ا كزتفرحلا يلا لاحررم قو لاب اوبل هيف هزملاو نيماضملاورحملا ا ءالؤهو هلرق 0لجالاطبا وأم ارعائ انين رربرت ءاىيصفلارثالك ىردانربغ هلثمو الي وطن ازه سيئو ميرصتو نابل لن نين جلو ل زالاوح دارا نا لاقي ىا نكد ىرتنا مولحصريت اذار ىبنلا لبق ىؤممالا
 تاجرد ىفدا نال ىئلارحباءووشم زفس نار وصتمالا متازل هع ىومملا 0 ةقيقح نإ تشاذإ ]اضن ىئئلاداصف هل 3( لرعاد بأ و

 قيقفلا +, وب راصتو اقر ىلا ةحجرلا تيعور شيب اس نعوملا ناهذاع نمنم نوكب ناومصقي نيك ضن ىف مارحين يل يقل هلع ماتا زلط احبه نركي نإ نمثل
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 . لحانارطب رم تالا حا رتلاوف مثالسن )يلع دا ةعبيش ىف ناك تختلل حا ّ دىلوا حد ليدبسلا نايبوهوايحالطص نعال 2 7

 حالات رطبا وزيد زو دحا ضيا س2 600 ةيهلالاةنسلا تاكو مالسلا هيلع مداتعب رش ةازثأج نكيول
 لتعالص |ابو يش عرسيل لاوذالا» ده رمت ةيعرشل للاعخ كارب فل اهون موصو ةيسحم لل | دذاالا بصر خلل برشر انزل نا عمد وسل وأ لس امارح نيداوتلا نيب
 ول اتا دل طارح لمولوم. الط برك الصاد انصوالوفأشلا
 هسا نسجل 0ك منيمل ملا نر وكي الذ لق 0مل هيرومالل نسح ىلع نع ىدنملارتفل سأيقو مرت اميل :تزلانلق امكلاق 02! ماكرركيالف :ةصند»

 هقرضوم تسيل ىهلاةغيص نا تلق نأف عقل يتلا ضنا راها قي ىاب ميفن وعي لإ هلو ةقيتح لق ويقلل زاارساؤلا عيسلا كورت 2*0 اشلون
 انوك نا يلرق لش لمأتف تقرافملا هع و دزللا ىف ةقيفتحلاك ريقفلا|راعضاؤ ىهغلانادإرلل نا تلق قيقا ءاضنقاى ىجلا نلاقي ن خلا ممم

 رمل ظفطعز لازما للام 1 يقم ]وقىلع ف طع موس .ينازدع ل
 بلارهاظلا مهوب امكملق هلل تل قميلع فوطعملل ال

 كحال رق لك وقنلا ب غنلاب طترمل نو
 دولا مكاين ينال يغلاماحا تل سمعايحلطصا نكن 900 ارتتىلع ةيبنتغنلا سعب خسنلا

 8 و

 نلف وا عامل ينط اًنسنىمسدقبأسلا مثلشلا ىفوانيله جلل ام عفرو ةيلصالا ةحابالاجفرزر لل وقيي نم

 ا 0 بلف أ | يواطوةلماجإ اذ ناكوتقالللو نيماضلل عبو ف سوب :عيوشف ناكرلل عمل

 0 انوصنب نيبال اف قنآضل ل ةوحقبال نايا هنو يله ألف ناكمراحمل
 00 لاعف لارب عكف ىهنلا نكن فتن ذا غلبه نمهجايبف موش لرالاوسقلالا
 0 رار ديس درو نس |رصخلا رص ةموحورمخلاوأنزلا مرح نيعل ويقل ا يفوصني ةيعرشل لل عفالاو يصل
 ا ال نيعلويقلاوهو ينل [مك لئاق .نوكلاحوع للعافلا حاسما[ كل ملثم يرنع
 تبه نم نال رمت لف نسا ةانلق امك ميل مكب لق لجل -/!لوعفمو ا
 نروكلف نسحللامك الو هنيعل نصي لع عقب ةنيرقلا نكمل انما قلطملارمالانا

 ب 8 5 هع

 أمنآو ضبقلارعب كامالاج و سافلا عيبلاالو نع باول يبس نيل موي موص

 ريض ١رماعو ة.طاخورفاسفرف امتنا
 يي ةرخا و مدلل ب سالو لوق 0لل

 نوكياكنييف نتلل نحاو قاف انمريصعملاو
 0 24 ظريخحلا عمرقملا فانلو ورا لأ يبس
 0 اًيبس نييفانتمل ارحا بوكي رز

00 

 00 دباللعو رشم ن وكلا] و ةيصعم هنع 00 ا

 يصل فالعمل ديل عير ديس | 00 ا دات
 2ك و ماسلا محق زيدأ تاك انا ملكحا بت تراب ابق ذاشلل نأ دقورهألخا هي

 رات اما تسفر عرقو نيب نيكل نيب قرفلاو هشيم قير اج ليما ْ
 قا ذكت درك و ا ىف عؤضانمأنزلب مالت وح تاك لةانإوأ تل ريقت نهض( يفاحاع
 و نوب أ تكا الو اعرض وكل ةرلوق نع حان ةيوطم تعرماع نخل تاديزق
 نيكو بيستلا كيب بسس تلا نم دبناةمعجربترمالب ىلا انما يدر ىهذادل لاورخا ورشا ْبألو فنان شئوكياليعرشو أي حراكلاوم

 اوس| |ةيقزاسنلاّبس نوكيا ةيشكعمو مارعانلا نآلنزلبرهاعا ةدرححتبمتا
 انيطا ىلاعت هنا نيوقو تاه "لأي ةيبنصلالا حلت نال ةرهأصلل

 ,:نهعم عد
 0 اريرقت و

 (نلا دوجيو نمو سناكوخسملا نال
 ا در : بلل ايلا مح تشئالف] او ضولس هلعج ب ,ذإ نم واخ ىزلاوه لاق

 ((20) ره اطر زارت و لص ممل تايد
 ةض تاذى“اشلاوهو لاعلا هذوررصم لوقلا وهو لالا يالانههلمملاز :وكيالومي ذ ىلع يوم ن وك لكما نا يت لغد عدل اعالي ومكيإو

 هوتيل منازع اللوق لمنال نسلق مم ل١ « ميت” تان ف. ذل لمحو لع أذا قم نهر صل نب باجا زول تالا ىرضلالسو
 توكل وفلاظفل نم نرهنالو ىن اشلاوه ميل عملا, ل عفل لع اق انهههو لمحاو .بلاعمل /لدغل لع اقم لما نك از يلمنا ل لوعؤمل رم

 نوم لاق لجان نحط لعافرهو ادن اعجابا يع :الرش اكسل قال كا باجل هاا ىف
 تاكوازما داضتللا نمل (١لل( ضد م او. وضم نوكيا ند ىينملات ع عمم ةييهجملا رم ئْ او ولا ةيبصحمرلو لاس" 00

 لالة يصعم نوبل ناىا ةرغصولض الأنا نع باميلا ماو لليل وعد إن ٠ اعداضتو ًاهبف انت ةيصحملاو زتحايالا,ةيعو ىشملا بنارم ىف دا

 مره ىلا ئذلا نال من لشمم ةيمصجملا رمش ملا ميش الور نقملا ل قوهو ىريكلاا نكو مجحر نمل اقلطم ةيصعم نويت ال فصوب اه ونمو لص باع ديو اكاذ
 ا س١ مرمأم ظطايفن يملا ريصي رمق لامك ىلا ىمئل اف ىصنااذاسنا اوهيف ل و6لليل هلا رغب اولا ماو ومفرشم علي د عمو ضيا ةيصعم مفصول عونممو ءلصأب

 أ  ةيعشالاى ]روح امك بجرب ىلا ناال نعد هلئاويف ”لولةيعست نوكي "لنا هطغمارقتم مزال هلا نول قراشاءاضتنالاخفل نآل لا هاضتقمملو



 ركل هن لصالا:ةلبقلاامل ظنلاو سللايزلطتمةهشب لق 05سبابساو ا وانزل او دوت !ميعادحو كون 0سم ئفا اههارنع هل ةرس لق لس هر اصلا تمرح ى نع دلو :ةللأ
 ةرهشل رح أيه سب رطتلاو ىبللا شح ةيزجيشلا ةربملاور اتئلار لا وعن ةوهشلو تو مالا ىو هلا عدا لع تمرح أم مفر يالمخ ف لازما
 مأتم مرفلا نعارزت حالا ناز خارالب مملايقاغ او قفي ب تلا هلرق مهل مو ظنا ل طرتصيا) ةرعولل لد هندأبز وا .ىلف هوت حش ع رأسا ىفو قدنوب هتدابزوامتلا كوت مهف أ
 0 ا غر يرترهملل نوكي فل زمانا رخال نيقأهي سين موشن يب يون 3 ةحل ترو اى داطححلا لافا نكمرابلعا طغسر نمنمأ
 هزهل تب انزلاماو عيوشمللا ,عيزشملل اًيبس نع ىءلل سلف معا وهو نع ينم نركتالف للا مت هت "قلم موب لب نمل للا عذاررععرسيل تيت
 روك مر نحوك سر هش درامي كيربذملا ةياعرلربمضلا ثان دنلولاى! تناك ذا كوف 0س دييسبسلا ناد لتسنالا» ضرعلاب
 ملال هل نحال مانانب| و ىلع اولاد .تمرحشل) نكد ىلطاولا بالا الا داولازرصك نسا6أهانب و 3 طول اهمها مرح ناكربغ 5 مالار بالاوهو نلولا ىف ط ىلا ب
 داصالا غر فيلا ةزه تطقسمأ رج اطاولاب ١ اغامت نجما ةةيوطوملاب مرجتاكوتح ةءوطوم ا
 دلا 2كم ملل/ 8" ١ ولولا تدحبم صضعب ىن!نكوأبالا يل

 0 اولا نيب هامه. لوق ل عوؤلاولوص

 'ةهناولالعاهتنيوة موطولل ماجر 57 ولم لبا مولا موا رح ميا رتو| [ »و | منح: نامضنلا جالا زنا هينا كيب نيكل ا
 9 هلا موف مالار بال! ارلولاوح ىف تتباثل اتامرعملا
 نزلاب تبنت ماكتب تنتدكارنعو لال اول ل نلت اون عيرالاتأيرحلا نيالا ع

 1 نحت لورق .انذ قسا تناكاذ

 1 زل او ناقالذو ةريقشب لس للا جيرغل ليل لظنلا حرسمللاو ةلبشلا مو هيلو مرج ىط اولاو الإ مزج تناك امل ةءوطولا ناو ريرق
 3 ءوطوملاو ىلا ولا تيب ةموحلا بيير | جنية موطملا رم

 هرمز ا قتس الا نال لولا نلرةوحد لا رخل 5 ١
 الد اعلمه كملف كلذ ءارو ةتسار مشل اعت ل

 رم ةءوطوملا ىو نا هربرت باوج ازهزلل نكلو لق

 ىلع نيو احا هلأ ة دق لالا وه لول ةرلوللل لرضفم انزلاو نزملالاةيضفم
 تونر كذ نوال هتنبو ةروطولل أو قانا كاكاذ هنبادو الاب لد ايلا
 قال أر بلا زق ةقو موطأ يق وخلط لاي :
 ةءرطرلل تاكراصفأ رج نيس نحلرل رك داخاضي يلو بدو ةشزح

 ةضواك ذه عنك يبق اعليبقوأ تليق تليبق ن وكف هن زج ىلاولا حاولا نمزج
 نكتانكو جراف دلل ةزاجانانكذو ىرخأ رم ةيوطولل جوز مدع ٍ

 تينرم ولولا تطساو ,قرهاصللمتتيفيأنا |ميابساوايزلاف باس لفانزلا
 هضن ثيححرمت] املا (اقهرمأيق لح تارعجلا هر هطي ناسا ةلار امكاتزهت 000 -

 بصفر ذو توف( شلل نارتو تنال ىلع فطن كالا بمن ريغلوأ | كدا باشا يصادر يسمن
 ّ 0 ةووصخملا كلها ذاهب لاو عيرطشمر ما ييسر وكلا ةيصعمو

 هلث اوصغل ا رصاخلا حابول هس !زلانننمو لق 0راتحن | مولا ف
 3 انلإ كلما ن) ىذا ملامعرب نغن كلاذل ءنمضوش

 ضني :ةديؤ ةيقابلا هباكا كهف راضلارعت وسعت ابصافل كاع نتضامحا ذي 20000
 ١ توكلذ بلا امآو هبرومام لب نع ىجمي سيلا هو
 .راربلا عهتجاك كلل كلم ىفىقب ليت د وصخملا صا خل الإبل نالوضألل هعيب موا دتيببس نكلايارأا ثم نوكي ناضل بوجدلانس
 يا طابع ناسا كالا م و الاوعوأ 0 اق ٍُ 00 سافلة ؤللرلا باقم لو 0/1 ةيسبسلا زميل داتعلغ |
 55 -كباقم ناضلارسلو ّتتشافلا كلامل لرلاربج
 فلات -لباقمأت سوو كلمل عة تقافلاريلالبأقم نع نامضلاةونصعلا| كيلر تتم اشلون نا كل لاين
 كلاش رجل نال نا - ناضل رعب بصأقلا م

 ناجل! منيف نحارب لج بصغل ذا ناؤرمرمل لفالا 0 ا
 ةم ناكل قفا شل تلاثروزقت حض انيس سل ار "الو ريق وهذا نامضل ارغب ككمياكرب ملا بصاغ نآذرح
 0و تملا ,قأقحشس ال كلمىلا كالمرملاقناالل لبات
 :نلا ناصقتلا نعاضوعمين ناعضل للحب لآقتسالا مسافا يجوعت ادا دشن هع عم د لار|طش أ | | بتي لمئازرسملا ىف كلل خرط دن االا د جاوا ١ 00 ىبصمال ورم قملاوع نيعلا نال نيعلاعلبأ قم ثصغلا اضم هد[ انبس نوكيالفماحو و ةيبصعم راو قيرطلا عطأقو نب ةسأ | ىف ناعغلار الصاحللو نمضي وقل هلعزلا ؟ديل زج لق أ

 هر ماممالا ىلع درمملا ىاىئابلاو لوت لسع تالا نبعلا ىا ننال هلق لس بصافلا نيب
 2 1 0 نك ناو ا

 يصنع“ يك زا عال نال لع دال عواض ماقول سوك ةعوطوسلاو | سا 9 ننال
 2 مكى اولا نمزج تراص مل 0 0 ا ازعل وح بلا

 0س :رلاف كلوق (٠١ رد هره الن باوجللا ةضالخو ملا رأجامن ا نكلو لوظب باجلف امزرح ةريمدعب اهب يلتالا ن وكب نإ بميت
 ةيوا د بايكتسدع رورة ال70 رع د زرلا ماقم او تاغ ]ولا تطساوإ لب نمريلل بجوم انزل ثهيحر م انزلا نا فن للان مقوس ةيفنحلا
 ممج جلف ىنوملا ةللم ريغريرملا حرزغتالو بصاخلا ىلع من اهض بجي بسم (ذلا ني نم نية او بومصنملاربب نمل نأ ةروصلا كنه هال زوي ال سحار ليحر كلم

 ةتيارملا ميواوح ضب أن ككل يت كزحاو لير كلام نبل ءاتحا هيف تاضو هل اما تاياتإإ امضى نه نكت لوملا كلم 2-ن



 مج دز لاو قولان عنا نيتساالا ىلع هتررقل قابا الب حو ملارفس نا سرنا ارغسلازعى ا نع كتم رانيا زل مطتوب أبا ىاتيصصلاوع قل
 ,دانفغال ال هلينسالا نالانه دانا ازهلاةزارحاو رق 067 ل ةرواجلا ةينصعملا "كر غسل لرضضن + اسال صيشر] و كل نعى ع سقو ىصللل توب ىفن اهكلاب ىفسلل نوءزب
 دايو الز 1ر0 تسل كوري اموال لان اوز تن موتانا دو ارم دانت كااقالمو الالم ظكيرا ّضالا نع ةرأبط جال يتساالا نار ارب زارحالب

 -_- ءاليتسالاو اكل ةملوق 0ك مارح وزيونمم ا مجمل ءاظخلاو ةلمملا ءاحلإب .روظممل 3 0ك ةيإنطلاؤ اكلم ةيرصنلاب دا درتساالا هربرلاب نور وهقم ىهفاةراد ذ
 ”زيتس “)ان زو ا ااا ا

 ماا ل و يق انوظحمراصانا هنأق ل سلل موصح» لأم ىلع زامل رالي ساوهور وطحن ا ماليتس الا كعلم اببس ناك ميصحلاريغلا لاملا
 ره 'و”ليتس لل صح ا ذأذ عامجالاب كلملا لهار اؤكلاو ايم امل وسي صلاكمهقح ىف .جانلاوما تراصن اينبلاّز حى ىئلاطقش انزارحإ يلا لقوانزارحا

 انه حمو هيفركذأم نآيرجلاساقر طغ رافكلا ”ليتساب لكشبب 0 بيلا لاملا
 اوربفاف اهضن | ىف ةحلبمن لاومتالا[مأد 0-0 9<

 ىبوتسل ااا رهو مهصعمربف ليو عم لق
 نرحل مر ئشلا ن ل © لاملا عر ميل ٍِآ

 )اح ىاراستسا لوق الشم نبعلا حلو اعيرشلا زيا
 لامرن كلا كلم ا كلذ ىلرق عللراغكاارالتسا

 لد نتي قلعتمؤملا ءارغغلل كرق 0 طرماليتس ال إي ىلسملا
 ا هلطاربغ هب

 اجو ضرر لم رواه تيتملا اوه ويقل ]إب مضت ىف اخي
 وولي تستر قا ل من عيزت تضلوا امرت

 د كاك كل ساد ليضمن ولو مامي انو لع
 هل

 بلا ا 1 0 4 :

 0 2 ا اهوصحم اكن او ءاقب م هبه رف ل وعالي تساي كاما ءرعاك ص 3 0 1 5

 0 7 واق معيح نمار 00 شم
 هد ل اديس ل اة 00

 0 365٠و لام هخازأب ى عار لوانتيامق جا 1 ناقف اعلان قرش -- ا ةعضحلا فصس“ 6 3
 ا 0 4غ ب دل مومعلا نال عوضومظفل نت ةرابعا ملكت لومث ل يبس ىلع د رمل ةقفتم

 0 موزة لو تي لوقتد ص أخل اة ضووظنلا وجد أفا نم علو نامل ف
0 

 رمل قام اغ(اض لا جموجلانأف ةينأسركوجلا
 كلو هي هنأف ىشملا ب منمو صاخلا

 جحا نملاز لبخل) [ظنلاب نسمرتلا نه زلانرقوا
 رم مالك غم ووضومع رن لالق نعوهنمف سنجلاوسا
 0 لذتنلل حفلا عوضوم مدا
 ع ]دامس املوق نا نال دزه ضرما
 قؤلاذارف قرود ءازدتلالرق هللا سلاتماو ةعبراوتشلت

 لع للمطر ابنم مبيكرتو ليلا تاجطقوه زجل راامغيب

 ايكاتوهفه وانتي نال مونلا رنج رصا خال قمه التف نيحل | صاخا لاخلا
 نري خزكثضنب د ازال حضوره سلو نويكلع دنياي

 ! رذاذ لوتس كرتشمل هب. جزل نكودارف لاردوددزجتال ل وانتيمنال
0 

 0 2 0 ل 00 رعزارتحا عزداصم داؤالااماو نيز سر نلاقي ]ف أديل ْ 2
 مبا وقل 02 لعل 1 نا كرت ديان يس ازال واتا ديا ةركتلا نعي 1 مصر 1 ”للئاقلا ةقفتما 6 م

 0 عل راسل ةلفاساو ومما زل اعابت وارعتسحلاررو حاواذتلاب مضلل
 0 سو طرب درتشي ميطوتلا نصنع ماع ليركدللو علل مهجلاة د دارها رعيبمجب

 قارغسس اللول ىر 5

 ارت خمار كيف لو 0 لوم دازا عيمجزاغتس اح 5 هاوانتيايذ وكلا بجسون ب ك دايم اتلاو علا نيبتطس | وركن امج كرك
 دلال لوز الكر انم اكدوا ملا نق:

 ترتر دازتالا عم ى رشق صر نال تاءارجلا نما أو دا لمجم نا 5 نمولدروكحلا بجوي لوقف انعم نب سب مك نم

 دارا وك لات ل صم الا و أعلا نيب ةطساو نوكيش لوزيعم 2 د دسك لزم ل زل ىلا هوتي قحنقوتل تعليل تا وم كال

 لي باهل نس نط لكل جيفارا 0
 | احسان قل زاب ذاك نوكي قف ضن ىللااو ذكرنا شي نم عطقلا نع ناولد اون سأل ةرمأرك ليل رعايشازالاةحلر يذلا لاق قلو وعنكم امطخ :

 لك نمدارب نتجت ةلقلا عمجن أذ ممجلا د ارعا قالا ىلق 02 قشلالك_.ترللذالاوهو ماعلا وكدا تامدكحت رق 0ص بذاك.لوددمو ةيعطن هانم لت ال” ىف انت
 ا تارت ضعبل لرجال لكلا علمي هنا باولو السم نوكيف نضعبل يد 1١و 2 ةاجالب ىلا نع لك م ارا ودعب زاك مج حمجو شمل ةثاتلارص > رع
 دمع تعي لم وداتلا فول لات يوه 3 ال نير: لا يعن مظا ديدي داتا لسان ولإبعلبدلق كن
 ! دلال هتلر 0 لقرم“ :غاشمرظحن به ملمحلا بجو كلو نتج صوصخمل او !موبهتلا رعب لأعت هتدادارام نا
 أ كرش فيرعتىف لآو عملا رت>لرظن هيف تلق ةلاداف كلو (س) ب١ جل | وبس "ل ةياهنالام ىلا قشحلا رصد نع لك نم داري نوصي ةزكلا ممجو |
 ان دم ملا هيراالا د ملا فم لوقي ميزي هادا ان ابارعلا وادق ل انتيال نتا توهج اال قمم القد ولت داق لوأنتيأم

 0 !حكرارزقالا .نعا درهنمول اىملا كلت نميرحإ هلك ن اكوا ةدرحتم عاضوأب ةفلتخمق اعمل عوضوم عار مخلاو داؤ الا نيب كارتشل ثا فيي نمرحلو
 هاندا يعط نختسنالا مالزعجلاتخيصكضيرا اوعلابالا| درف | ناعم تانلان لد انني رخل! نا بنين نيدلاطفلكأبهبد فلاب بناورتشموا ةفلتع نوي حت



 اى لاثأو سملا) سدو وعر لتقيم ناهز وجال يتركوا ل لس «قردغل رولا هت نعوبرعو لاة هلال
 سو لال 0س ل 0ع ا راي وسن يس لان الز مدير ارمجلا ريهرهف

 ىف أذ سايقلاو سحاولربغ ابجريف لو 0ك ةيدصو نا تسلك ضقت را ل و هوبلع نين هلللررالاقيامك وصخ ل ئتضيغ نقيل لأب تشاذاالا انك
 ا رارتلوأن قنا عمض غخيصتل كدر 0 ويس ضر لم نابجل
 0000 هفوضوماظأ لال تلات نايولو لف نرتقي ىلاسوجاتماكد
 ز ْ 1 00000 و /يسفلاو دوقعلا ميمجىف بولطم مطب نامزايلا و ربت لذ دلب ىلا: 0 رح قارععتالا
 2 فس ملكا نحو ص صريف نب لمي ءزعبا ري كيغره بركيدر ل) اهحج) ئشس ئن ىلع كتالو كول ل0
 2 هل رؤيردرماد صان يطق نصوضر اضم خلك 3
 0 نبل معمل ّ

 : 2 ً .تطقس

 . | قوقوم قابلا انقل ال مسجل ال ةرحاولا لا درفلا بجبال اقنع در ملابس ا
 ع ىنارس نماطدت" 0

 ىف مايلاراىلل بهذ تيحئفاشلا لع درًمطق لق ليدرلا مايقف 1
 ١ نوافرصلال] 0 2

 هيلع فقتل ناو ضعبلا نم اص وصخ نوكي نا لق ف ضع ءنمص خرق 0 يناس و كرا طقرا

 وح ب شان لاقتحام لوقن هرمايقلا رحاوزبنكرلعل لمعلا بيج 0 طم
 "لقد لداطت اذا نوهت ادور ضوملاوهويىرجج ل ويهتاص اد

 نييفوعطت اعلا زرسض) يتسم نكي ليا غارق اةلاتساراكضعبلا هنجرصخا ذإو 0 راجي سوما

 ”جاشاز هش ]ل وسر هت عبف اعوب 01|

0 0000 00020 
 نرد لوبا عاوهزنتس مالكي قب حت نيبو يرق تمربخوا ويشمل بوري ال طع اداوح نلف

 طب كور خوي دانون لة نيود فأي ا 0
 واتا ا ااا تفتر رانا يدا سايد لحام الاوت كاوط سا
 اوحصن يا او أبابا نم اوم ضوٌرصل ليا ىلا ون نا مال ل لع منن للوسر 0
 !ونخاذ ارونوهث 09050 بسر تحف لباالارقاتساو ةأعرلاولسضفاو روث ا ل طخ كط وجل تول
 هير حازت حول رز مهو مهي لو ملاو ميدي طربي مساس يس هكا
 ورعاطمسسل لكوأ ٠ لوبن اذ زف تاس ةرودطسو ةبأهطرلل دي لبا لوب أخ يسن مال كوت شام فاق
 |وبلازماوهزنتسا السل يلع لوقب مهند رها يرن ورهغو وو ارتلا يرث لي 020 ياسا

 0 ل ف وا 7 ا
 اهتلاؤةفسو ىبانع ل وفيس خوو دار لعتسو هش لجل 00

 0 هناون علا ف ىورام « يلو مر تفتح ىلإ
 يس زاروا داود مضل رار هادا ولالا امنا قد مرح
 أت خ ل نم زنتنا) ويلا قرب نأكل ملايضرع هلأ هتأرمالل .ًجربقل ابازعب يل. رة لكن امدم ب دولمزع ىلو د يما ورم
 ف ليزا بصب وول ابنتيها ةلوباهرعت دوت اي رونقا نتيتخس ىو ريلاوقنار يوفص ثي لع ازع

 ا ّ رب 1 مومعل لق ؟ريام لوس! هبيلوت تكلل دفوف ليلها أ كرمخ لكلب لوب د ل ساد
 0 و 0 رسب يكل 0لق بيسلاصوصنل

 ّ : 1 ل يار
 زفتتسالا ثيب سحمرخاتو نيب نرعلا كي سح
 ا مالمالاع ب 5 ونا ٍرضم تناك ندمان هاهمضت ىلا ثمل ليل نب تبث نييضرعلا شه 00 احذزع داتلا ن.صدريلذا تبثسرعلو

 مزكالرقيو اياصوإ ةأصوا!شيجطهلريماثعباذاول سويلع هد الص هند )وسر نامتصالخسو ةريبرن كى نمرتلا ار ليبوط ثي نجي ناقنالأب تنعل
 ل اول هرشو لفملا نيمكملل نمتم نين :ولا شي سحسن اليل به نيئالتناو ثيحلا نه خان |ةغايخ سنن! لضاولشق الدادرا لفت اكو اولخت

 يسم ينل ديد نشوب نع دازغتسالا كي حنا قل باو ياللا ابا نات غانا ملت فلج ل وعلا شناو لبمالا

 قرن نيدوعلا ثيدح رفق تينف مهضوم ى رت امو ما :مرحمل حن عل محلا ةيلصالا جمل خنلار كتي ال يكرخ اتلاوعرمرحلا
 3 ىلا موقي قحل مزال ىعملا كلذ ناك عمل عضو !ذلظفللا نال معا داز اعنا اوفئاوتو نقيم ينال دشلشلا لع ممسجحلاو نحاول طخدرضملاوامحغ حل

 ,« كثي سلا جام قارتكمسالاد لتقلا ءازجنوكفعي نسم :ررشلاوةفلل نع نأمل عقترمالهتنيرت ريغ نيرضعبلا ةداراز أجد فذ



 داق مادلاكي | لق 0لسيوث ةظفل لاكرب نت لل مرهغي نقلا زه لوصغم مالك لق 0س ليف انك تادأبز
 تأذجلا ,ركيف [ملع رازجتااب اياب خل اصب الو رج لوم ملا هلرمث دل نكسياوتاشلاو >/رلإ فتم ذاز الواعي مادلاراميقب الزم
 علو :ةيقح هني نربي اللا سيصخت يللا يصر لعج يكب الذ! ضراحلا متو ق 0س ب تلا يقتني الف ري صاخ [مهاالكرمغلا
 ميو اذلل صنلا وكيف صخا نحف ىل 0
 شاف لو 0. والا اموجس ينل دوكين ةاثكح ذات تقريف_رعتنر اقتل اك ةرخاتللو :تهرشنملا :يصرلأف ىبول سبام

 ملا ربزونأو متاداي زفت عرس يذلا سري ىاونعد لو 0ك نر ةلابهو سيسنا شرت لما سيق نايا سياف اعد
 ةهزف كى لرق 0س ىدرملا تامم ىاتامهرعب لاق 0ث ةزأخ تياور هللا صر فس ري ىب!ف الخ 0 ا وهوا 0

 ةيوازكهزخإلا مرنجو نانا ةقرلاب د : : ٠

 ىاثلل ةمرضلاو لوجالا ل ىدوملل تبق
 آما ربصفمو ل] يصوممالكب ناكعا ب

 ان ا هي ووحم

 تو لأ مشو ا هنيعبوتأ خلا هلا زصقباودب لوصفم لكيوصواوث نآ إل قط حلوا ذانا
 هلل كلرق ما

 ركربدا 0 تارا دعرؤاتلا لالا نيباكزتشعصقلإو سأل :ال لولا قلل وكر خأناساال
 لأ ركذلاو ظل يرق نأ لب :

 كاملا زبللاقان كاين قمري ليعتسي را تاور رواسب الازم كلك تل موتانا نال ة يونس
 م م يعم لولد عم [خرصقلاو [مهلكصفلا قللت دلك بكل حاولا قرصا
 رينا ا دعا دلو ضاوي ضر ال صفم اربد فات

 2 0-0 دلك ضلي وصو اذ ذالخب ص ذل عملا يوت يلياوولل صقل
 هوو ةغاشلا 0+ كامو ذل نومها هن نكن عبس أفا اال مدل

 لجو ماعد يمتلا ظرتناكنامناتنمالا | 3
 فاير تت انوأكداد : ناكل وبصغمو للوصوم الكب قلوس بلا قاثلل صفلان قوت ىبازنعو

 لوم ىاتظدلوهلخ نحر | ةيصولقأ.كءا:حاوصفلا حاوصولل نا نايا ٌييوؤتامناةيصوا
 ايا ساحلو ناين نبر» زعموا ناش ارهتال مذ لل وأتت ةقرقبةئيصول نقلا هت عنعو نا تالق
 0 : ذا رفق راقلك نكن رو وسم

 العرش مسا 5 رند طاع فينا ْ
 لو لست تيبيلاو!ءلخ+رصو لوق ومليون هذاا وامام .

 :(نىل حلق يف امملك م ومصكى !اهضيا

 اقف حاز نلرقتو انها ساب وبن ناكل لفضل مدل
 1 راطادطق سيول تن تقر عب تيبلا) لخ رمل لما سلع امتياز همك انما نك

 ا
 جج ثيرحلال نهفروتنملارىلا ىف ةناو
 7ث اشلاب حزملاالانبه نملا نيؤمرأ

 0 ا ري | اوتو الك نم ىسانلا اوت صصخت ككاو "كلم هيل يطذامكالم لصاتيمتلا
 ف -.لبجلاو دسملارعنانالا ايي ةل ل اصنخ ننلق طقف سماهلا تل ومعي ويستند هيدا لورتمز ,

 0 سافر س يزيل )لاي اقوه 0هاوبتد ىساش الع لشاب

 4 ا ا

 با ىحلايسأ
 مامهنالا نال لارصفلا تنفق( ىرشن ]

 مع نر ب ةقطلا ىف ال يف ضرامتلاعقوفنحإل نرك«ن اوضة طعن صلب ودب أ صينالاو -ةللاك نآس الل نيب رمل ن وكي ناقطرتسمب نان
 صفلا ن ركب نماذلاب لمد ناز مضاف مهني تيرفتلا زل الاو امهتم سحاب لمحلا توفي الد امه محا كت لمعلا نفضل الا اولل ةيوست رف
 انج امال لوت (١١ «صاخلاتلوأتتي امير كتل [بجي فيا أدلا نال الص ان اسنال ص فلا نكي ال ام اعلايلمعلا كزتيوط قه تك
 ناتصالخإلا) رالاربطت لق 2:ًاعطق نضر متل لفة منذلا بق :رلا لو انتساللف تاقصل ل ميت رمدمضللو تاونلا لمسكرم ةيقرلا ناف

 رمصتخت اينو, ضحبلا.دهصورصخلا اولا وز انيسن ناذ نحن وت 5 ىلآعتمل | وقلوهو أيس أن يتلا كورتم ه!ضعبلا ضرصخ مام لانك ق
 ب رار هيب دس ويست اوللريدج وا ىسأنلا ىلع نس اىقلاب ضنا منم١ سماع :ىتلا ةلورتم نوصصخ الظركن نع
 00 بجاووخ هس عم د مدلول يضخ ىإ
 2 1 صممح 2م لع جرو صييصقلا ىنحرك ني ملام كح .لخليلف
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 13 لخرملارعب ىن جلالك سايقلادا

 ىلارتيعارلا :ةلملا مةينغلا مكحركاذ ىس انلإ نا
 اةيمستلا كإورتم نوكي ”لفر نحلل مم اقمركلا
 لفي ل يلع هثداوس ركن يولاهدإف !نمايسان

 يا
 انبحزمةقيقح الغ ج طال رع نع دما صون
 اعلا ىلرق 02 قاذت ابوك مل لاو
 اهتءذلارصتعرل لوت لش ارمأء يمت ال ورقم
 !لوق ©لل نزلا دارملا ذا نم ”لا ىف لخارب سل
 اوقززعم ف لظالا ناىلا ةراشسازلا عسيلان اك
 ؟لالل و ف رطالا نيبتبس انمالف ليل ذ لكملا
 صرراشل لظنوف لاملأكف لطالانلاالا
 سعال زال ف]طالإرم تلرهسل ضشالاك
 از اقلاانكو لق 0 ل يريطخ اهرم!ناذ
 وهن زهالخد نمل لل ل خارب سيل ثا

 تارددرك قرون دزخصالاوشأب

 لكن لونرلا مب لتاقلا هاوهف كرق
 ملص اح: ضارتع | ن لاقي اكمل 0ك
 0و ا
 ذ مرعا مري 1ال ورك ذ قبسن تييبماللا
 رانك مرغلو لخبول ل نق نم نما سانا
 :باوجلان للوتش ناكل رق 12 لكشم ترب
 تجر دك هد رعب ةلولضق
 تي بلايك نضل مولا نال تبيبلا ىلا
 ايزيئحاو | ىلاعت ىلزقوهو ونس[ صنم نمالاويع
 اتلعجانااومل حلو تلازم رح تطجملا
 ذ نيل اليل ىف نكانمأًروحدكم مثرلب

 مالا ىف هموحو تيبلا» نيب نقنم
 ولو 013 نمي لمه مهتم لكلب
 نع اييجر انللريونت ىف امطقسا نهب
 ع سحلا كبي سيت كفا شلا لاكن تس
 فرز ووو

 و تسين رنهد هاني 4
 ا م هز 5

 لهزما.يسا ناف لاق كلك ىهتتارطابن
 قر وكب صوصخملا نا ىلع لني قهاظب
 بهنلالاو نيف اهم! نهوارخأتم
 اره نافذ جمالا قعمف ل وصوملاب نوكي
 فقل زبيع نم رصنملاف الر صوصخلا ليلد
 8 5 "9 ضوصتلا نين ةىانر نم فاضملاو صصخأ ا

 اجلاوس

 اف لوخيلاسب ريبا والا نيتروصلا لكس اقلاب لق
 نيف اهمظعبد ةبعكألب ىقليوهف عقل ارعب حبعكلل ىف لخدرلل الل نوكل الف ةبعكلا ةمرح كاتم جان ةراغلا عيرسايق ةبعكل ,

 بعرعس نيورمع كهل ثعبل /)يسرت داب! سبزيتتعيبر هجم ايش اور سزلازب ا فلنغ امل فنا هتصق يل نيعنال موحلالق لس مال نوكتو هدم صتتقي اكنبا
 ِ : )وسر لاق .نارخرش نيالا قف ريبزلا نبا معلا تقق بزي
 ارم نا تالا طمي وأجر هوي دز دكا دعب سرا ول وح ار نعن هسا يعم ةداخاب
 بختنمل ا ىفانكنتفرك هاير دممعلا لا نلاب ةداهالاد مالسل يلع ةازع
 اءلوق 0ك زنتىلا ىتف شل رصيصخت ىلوق لع فوطععم مذرلاب صيصنتو نل) 01. سايقلاب لف ةرووججلا طسعفوطسموهلب كيقو لق
 احح ي رس حى يعي اركز مم وهذ الو 0ك ةيعف اشلا

 تعكر امل فاخر نق زوو وحاول ربخمايقلابانمأ ناكدلغأ
 لعوب نيولسمل السا عملو ىسانل للكس يقلب يلع هلئاوساركزيولاساوطكانالوأ أ

 !اعت ىلوقل مك 2 210
 لضعب ءاقبل ه//(رميصل نه نارقي قحرأنلا با نع نانمالا نآيب 00 ”تيئلملف (ه سر
 1 و ا ويسر مو 7-90 5 هجر لدا كامك

 !نك ضيا مارحييهف يتكون ىف تكلل رف املا نال هجولا هز عر تسيلاهتمرحررافكلا ماب ذو طقف ءجولا كللذ نم اش َ
 ال ارب داجن ءاخ جلا بلا جلل صخب نم حلوان بأتم نسال نأيبل نول بكلتا ناو ىاشلا جرش قا ثلاذ
 . | تيبلل ميف صيصختالتظانمأ ةميقلا ثوب ثحب نيدرعل ارحااو تام نم قي هد لزم هنن'ل وسر لاق لق ناد خل سانا لك هلبو كوقب أع نمبرجلا تايب
 سو يلع ثنا دع هنن /وسر لاق امك كل نك رضي "كملي وكح نال ضيا محل ين ةيصو صخ 6 لب رضيانتني سملا مرحب مرح عيمجم تب انوكدل مزه لب
 تالت نال نك ظفل لات ازا تسند كرلوق ( ضر ريغ لمح« ماع ىقأم قريس مون نع تسع ات أدب: نم ةعاس ةكمرمرحاكرببص نم
 اماكدف ماع هنا دجال واذ انلواهتي أول قولخ# لاهل نالمك,سننلل ةرأتو تقلخن لطالا نإ لالا يفز ظالا ةيبخت هجوو حكم ةقيقحم ازبار“

 يفد قلطالا مط سب تييلاذ لخرلا» تيمي ةيلزيايلدالا ني

 نال اّيصاع نص ملا باف احول مطقي >«وأهنيص داصي مرحسىم ناولس اا

 لح دال نام /رميصنفلا ةذاض | الا راميازفاوت موتري
 اهيوا معن

 | نه نمهتصصخرتناوانمأ ءاةؤعر اكن وكي نا غنفارحا هيف لقوث تيبلاف
 نينه رعرمتقي ناوتلقو هف ل طا عطقرعب مف خرم خبل ارحب تيبلا تق ن
 ًاًناسن للتقن لعب تيبلاف لخرموهو رضي :نلاتلا ةروصلارصتخ نإانلف تيبلاف
 لا لعل العرلرقوع طرح اولربخجييلدالا نلنوهعلا لاراب دمت
 أىكبمللب بنر أغلب اذع نقلا( نه تق دول هرب اراقالو صا نييال
 .رملع هللا مساركن يول ماولكأت الو تل صيصخن وهي دوقة فينحوإ باج
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 يماحن عيال خول الكل يعفو فر طعن خرل سب لجاقلال سايل
 تل املا رازه نال هلزوجا قل يلع نيصوصتق < ال هيبائاالد
 نيل ىسانلا نارحاولربخمث سار قلاب أين سصخي قوت سعز دكا نييصوصنحت
 . |طحينالا مصنف كال امكف موال هلئاوساركنيولاس لق فل خاب
 اكدر ذارمالا نمرعنجل كيلا ا صص صق يلتزم نك سماد الع ساقي
 لارج لمأفلا نكت لامار تانلا نمتلك ف|جالو تانلا نمأ
 قدا رن هرل جرا صلردب هلخ رمال ناكه ترم لق عمز هي
 صوصنغ نال جيل نوهغمرع اخوه لفل ايعيرومالا نه يشابمنال
 نالوقنأيو] ميلان م|نايب ةصقلاو تبن لا جارها خدريعغ نا قيلأهتم
 ريغان نوفا علل نا ئانمأ محل لحج ناورولو »نة )يل نب ليل واهيكعا
 ليان لكني ث هزمت هيف واو سوما لاراب رش صرسنلا
 :ةقمالطت باكا ئطت قيال وهو نلمح صخهترأ لاقف ةيهقف »أسس هجشأ |

 اد ناأننخاؤنال ىلاعت ىلوقل كح هس! ع +ر وع ل



 هيمان جو ينس« ينحل دج و سحبه جو جس و 2 كا جونج م( رع سجس

 ديب لقتل هل لا اسك اد مشولحملا ناي كنيرزتل مجرالف ًادرلعم نركي صوصت# (ليمل د نانم هوتي امجق )للا ءاميازمادارملامرلعم 200
 هاهم [صيصتغسل ةيأتلا لا اك نمل يدل هم رسل ا 0 00

 اصيصخحت يناثلا ةرملا عي صخفلان ىنالخا حرسلو ةرع) :لرصصختلا جي شل ضعب لاو 2 مولحلاو جدااا نك ايخارتمنوكل وينو هلي
 20 يدب ما لطارق خادم دان 0 هوقد طلت 02 صصنحل ب نيرا ناقملق 0س
 : لانني الف ميلا قلاذلا ةقاض 1 ةنيريطبرقرلخملا ئش لك نلان ىلا جت رق ىف يلا نمدارمل نا لبق قلعت هلل
 0 ملغ عقيف اسر لك ايدو ةدادلالمآو لكن م تيترااوخ- سلا ملو لقعلاب لف يني الجاري د

 هل ةيحكو دهكاذ لك ايف أفاد وهف 1َنئاز دا الا ضعي نب اماني ةبقر ةلولمم هناف هيف كللل ناصيفنل بتاكل لع مقي الذرحوهف ىف

 وه رومزتلا, دلتا اركطتلا لع لغاز ىنحمميف نال ةخل ون هيل >> 0 اةطرلا لع جقنحالا سرس ناو
 لقعل م صفلا ناك 5نهر اينظ [املا تارهنولو كلوت ٍ قرةيئازن

 | ىلع ةيعطق هللا يد جوزخيسج ووجب لقعلاو كحك ناف
 اهيا احلا دارصلب صنم نايا ذااماو تاك أبل الن رانا ةدارمل /لوهججدادارملا مولع رص صخر يطق ناك ىزلا اعلانه قحنيلكا

 ءافخإ تاداعل اذالتخال أعطت غ عمال نا /

 دي ماا لل 6ك طل زايقلا ةرحاولرخ نم ةينظل ل ئكولاثآس ناغبوم اركنرعلا يورك تيمطت

 1 يي ا وطس سل يي مالكا نإ سدقتتس مالو متايمسعرضعب لك ئلاوبوتوه الطصالا ف
 ا 00

 د م اًسيصخس)لاينلرتحنآكللا# 0 ل ا ا ا
 قلل سمن د نكرل ناار ًييمتلازطبأم اكوا ذلطم يبل ضل ولاوعقوه خيل يق ى عيد

 0 يرلا محجيبلا هند للساورت قولو هيلا صر صخما يت اًيانرشاناه ىاقللو»
 ل هس دم ضوعسا يل مز ضغلاةغللاؤ وق :داوإلا رنمرش لشن قو نجلا ماك كولا ةءظفل هجملار

 ايت اخس طفل بال ومبجلا سوصخلار يظن نينو لبضفللال رشي ميل نالفبدإ ين

 0210108 ولا اوزاراور سو مارس هسا ط مكارم
 0 . روش ظن زشنيحريؤاوب كضفلاو ماري لثخ:زثم ةضفلاب ةضفاحبهزلاب

 يروولا امرا« دس لة. ةلحأ | انعائننلا عوقرمكلاقانهلو تتبلا تسلا ءايشالاوسأم لاحول هيرل نكد مولا
 والبكلا مجرشجلا مقتجاا ذا نزولاو ليكلا لارا 2

 وت اال الاهرام هنا هدم انكر مفر داو تاجا, قامو: ورا فاشلاو بطرق
 م 0 00000 ا و ال
 6-0-5 ا تدل: نأ نه ابهنملل ليلعت الاى شل"زمعللعت

 0 ب ىف اشلارنعره 6 هن اوبانتس
 يام ناوهفرك اتعاب 0
 2 نأ ماتيساجارعالا بو ماغير دواسات
 اين ماكان وزو نييملا الكان نانيلعيمف زحانلاكةلقتسم فييصنا

 7ك ار تاي يجي د يعل ك0 :

 نيقنم انسب ضع ا لف ل سلا ب
 مالا نب سحاولننثا هنص عليي نأب سابا نيقلت

 نحارجن ل تاج تاو اوهتتر الرصد هدضاعك لكم هاررغزيال نسيب دهكافلا تناكامد لجالا] | ".: تق را ْ

 0 قزترلن زر لاقيأمك تاق تق لاقي و ليل ترق «سنعرقي مادطلا نمن ان الان سب بروي هرع زل :تبورسالاو هلهاتات لاقي يدار رع
 يع. مي.ل 3 لص الار دسع اررص ىف *لل ليق مذ لأ لتكن م هنتسمل, انس ال نازنق اطرتش ارك املاب ءنارقق اطرقش||نلو دن 0 .
 للملا اية تسنال الع رساهقلا نيب ةضرامللا تققحت شأنهم رادبإب ليبي أيش داش عمأب لمعان رهتصللف نيسايقلا نيب اسلوب لوا

 جلل للوصالا نماهنتسملارسايقلاىف نه ىاب بيجاوانبعنم 0 1 ل هاما اع ضازصببلاالا :
 . كا ادى نح تدرك مت تريفو

 انش لب ًاصيصخخ ىلا كنب ل الرمق مءانتسالامبغ
 د نيكن ضي لوعبحلا ةيولدم ص يصخلا نا هريبقتر لقم لخد مف د ازهزؤملا دارملا ربك ) لسر
 1 للرقحملا قع وإ لو هيجموادارلل ولحم حس للم اولا حبر نمعم س 5-5 رمهموا

 ١١ لع اة وسا ضير اره نرمدمتل | حكم و صنت 1نخا ”راشلاو لوهجموادإرملا خام ضصوصخ ل يلد س1 تو نمم تاضللو متقيقح



 ملط قب اوهو تلات امه زم الو تكل زحانلا بن ىا اتا .يخلالل قل يسامكص وصخ قوم نع ال( ايل طي هاوهو ناابحزإإق
 ركب نا ةيررشلا ماكمخالا ف لص الا نلف ليتل لقي للي مات لنص كو مات لقسم زي [نلاررا مهيضرت زلا زوج اذلل ناللرق 0< ناك (مكص وصال زوجي ب ايعطق
 ابتع أبأهاو ته ] اقتصار ابتعأب ليبلتلا زج انل لل عبق راولع اوثنزلا يطعم مرصع مخلل ذاد ضي لليل للبةيرهف زرع اني ءيبش صصخخناو ليل لقي زعانف
 6 تود ترعب ليت ناب تغار تنرأ اراب غرب كسالي اظ دكج
 يرعب وكمل جف رس مكج نأذ فداذإ ضر املل عزه مزايا [لطابوهر خرسنملا صم ]يللا ةصراعم عياد ياعم اسم
 1 نم جرح حرعزق ىريديحال تس!زخاعو دينالف لو 0س نلبس ! ملك غبا].قيرلراو يلق 0ك ئثس ام اعتضرف عملا زبوط»ب

 يدا 0 130 سري امي 02 (اعلا تح ها قوت لوو لح ىلش للعب الكم وكي نقوكحلا ناذ
 بص “حج طرقس قعلشلا قر صيصتا روبير “>> حح_ججنالومعم ناك عيسعنق لق اداء تل ءاطواركو نإ

 ---- 5 مهلدملا وكلا ركبتيف

 سيلفي
 0 وحن صصقلا نيب

 ًاظفلالايونعم امهيب_يشلاراصف
 نا لويجلا مصل طقس رنا غر ان

 دضرااعلارأبتعابن وكي و 0 راطقي 1 ه
 لَو كغاض ا نوكي فيكذ مك ضياكل وهاد

 3 داخل 0

 ٍّ . ك'قلاو بجنية قو ديب يبديانعم لاسم نيهشلا | رقت, ناسا نعي ظترملرم
 هت هن ىمسومنيعبأ رحلة را كابن 1غ فلاب نيربععاباذامذ 00 رشا

 طع مرسال دسار عادم

 يع ْ 0
 درنركيرقملاةلخا> رنا ثيح ومنو كاف لا درب علا للا دراي تن ١

 .ةادكوكلاؤ رمادا دج دونك نب ولولا يَ" خل
 اشتمل بش ىزل لصصقماك وكيفرانشتساالك وكن لخ ديول نا ناي

02 0 

 زعل ربعلا كارعمت 00 /

 ياو ملاجتلزبح د ا 0 |باوج لاوس اوجلا

 ربطت ى بلا ورا يأ نركي يف :رمهل يعل دياسكا فاش نكيرلاوبرلا ارب نسا
 7 ل سرا دا طلال رك قيم هسا يدان لكروت نابل دن اك اس
 ضعت قدرو]ذإ وعل يع انللن اعف لإ رورقنو لملخلا هينئرجيالعنا عمزعج "لا ميشي |رايتعارم.صخحلا ىق ليل عتلاوتز وب فيكم تاوهول اريرقت مهول ر ليقع نلإ
 عيميتتما ىف اميئارعطتولعلا و كح ةيبزيس انلإ اى ل يلدتلا ن ايوجمرم لمجال فز وج اىهو صنلا ةلعلا + ضرأدم مر رلل لادي مل نكا ليلعت معن مادام و أنس

 صوصخلليلد قليلعتلا نيرج ل جعلف لخرلا مزعرهظي لبان راعمريصي ا للعاخأت دابجلا تخلت سول صوصخلا نا نيييمت اص
 + + +لماتلابرهظي امكزع وديع يوب ىل د لاق تلق ىو دزبلل ىف | نك نظلا ىل !عطقلا نعم أحلا مكحريغتيت ”كرهجم قابلا



 دحا لوب يرتشلل كيال يتجختلا ف لبق اهبس لك ىف قحل لأوبق ىف طرش لقذ باي نيربهلا نيب عمج ل الشلل ند انرعجمل لس
 ياو ب ا لك ا خزعل :

 دسق<رساذ طرش | نهو عيبلا لوبفل رش ميبملاريلوبق لحج موزرلل .تهم ال عيبلا داسفا ىوتشنرانتتسساالا ميش نافرتوثتلا ةسامكء انش الا
 كوت 0ك سسغملا نس اقلارشلا قلل ةعف ىتنالولنل تسال ةيمولعم ناب صف دأذ رهن ركب مخاعملا اننتسسسالا ن أذ م ناتس الا يصولعم تزخر ناو عيب
 قلالاب سيعلادرحلا أب هلؤلل عمجا خاملوق 042 وبق لعجوعو نس افلا طيرشل أب عيبا نه سي تحد ا شتسالا .بش انههربتهيرل عا زيؤرب تهدر
 قولو 0 زلريتجبرلو ىلوقل هلع زلاتال ىلوق 0ك نيهسأو ىلع د | جهر تؤ ضحى /رنع بعل ىف :سسأو معيبلا نيف امم لك نأ نيبو ّرحاو دقغص

 ىلوق 0ك عيسلل سسفم راوبق طارتشفيكعلا فيو نقعلر 21 الخ ادرج لسدلفرماد ىلع تل) نكسيلرعلاو موقت لؤه عيبا لش ناف زا نك
 لقعل ! ظلام طاتشا لو امارتش ناضل دو اسبرس “ح 1

 .ناقويبلا ةلاهج طاب هلخ لو 0لشأ | عيبا ]ويقلل ورغ ميبؤردل رشدي
 ى لوهججوهو الا دبعلا قرشملا مز | ختس انلاهيشل م جبلا مص نتمللف روكنللوهو هنئور ارنا رجولعر الق نيهملا أع نيب نربعلارحا ةرايخاطرتشاذإ| | . : ا 000

 راس لل رددببج يت يدي |ديعلاو لرب سمج ذرب كويل ال بقلاوض عيبج سيل نلت لعجا ري
 : لجأ | انتلأسم نقعلاتايضتقمنمريبل هلوبق طاتشا ةيبنل لمنال رائر فا لصفاأ
 ريصيفركىلا تك لخ-نياكرايخغ الحم تلق 2 ل ل

 للجن !لاق انك اردسا/لا نمل ومرجم نقلا لسجن ةرقعلا هضتقملا فلا وق نوكينالف قمل ف لحادرايخلا هيفوزل نو

 0 ايلعتس لاما هسا كرم مغ اتا نوب ل ماطامت كلثلا ةلروصلا:نهىف كوت حلل | 0 0 ا
 ا نو يدي حا |تبلاق من وويصي عيب ]ل هيقوص ويش ذو كاذعصخاميسلا) ةيلنيرب زاا حم نبرسعلا عم يعمم! نقانال شالا 2 ة 2 هر هاا 1 يامل ايس
 كتم ماعلا ةينح) ال اطقسي لاق هللس 0 دل 8 0 هلدرصقميغ اميف عيبلا غوزل كا البا مح لاق ريص نقلا ] ه ةروصؤو ةنأم رسخم اجرح ]هلا دا
 0 انقسب لو وجا زع انلارالز الا يش وصلا ةزه غربتي ةدؤل كارم صخانمالا
 2 يب مم 1 ليقو لئأقلا وضقام فال وه ةنيززبمل لذ ىقعلا وزي وم يل رف لطبيف ضنب
 قلق دج: يو اهم بأ |وهانه لترين باعت ماو لجل لوهجا 326+ جتا
 هرصخلا ةملازهىف اولظوف لق جامو ابا نب معو ىتركلا بهذيلاو نان ابهزملا

 اذا امكايولعم صوص كءاوسالص| كسلا الباق ؟أعلا ىقيناكرولوقيوس

 ةتبسللو اللا ليل دزم ارحاو لكن ال لاق
 كمل ءاننتسال اك لوف ةسيبشنتلا ف اكن

 لرهملا,انثتسا]|ب صصخملا قحلا امنا
 راشجسالوط صخر علاوغم نحا لكن الا لي :
 2 0 ا اولتقتالو نيكر لاول ليدل كاهشواةمزل له اونقنالد نيكرشللولتا خ . «سولنثسالاف مان ٍ 2 58 3 0000-5 تا لن 3 3
 2 00 لاا د طقنوللا|وريتعل]ب ةغيصلا ٍباجاوعاريول جال طقن راقتسالاب عوهشوروهفحأ

 الريد 0 كهيخكصقاليل كا ذا. ضكل اوههغلا ل طقنملو هلك ثايؤلا قا نكن دركريصقت : ايا نا ماتشت انا

 م لا رانفتملالا راك او و مهجريصن ليلا مولعم ناكن إو لوم كنها ظف
 هور لع مك 8

 ل1 01 21 طيارات ساو بور لناس يكن لين لقتال
 سوم دز تب الاسد لل لس نب ,رحلو نغبرحلا هربعلا عابأ ذ !مناف ةروكنم ةيهقف هلأ سكب بهزملا اره

 (نمتصحخاب سبح لو : 4

 احب نابءاعبا | سمحللا يب وءاشتسا نوكيف عيبلا فل خر بال لرعلاف فلالاب متعب لوغي
 نما ةسق مى امام حاد لكأ |نقلا| جل هجب لبوه ما مبا لخ نالوا ةرانتب ا فلالا نمتصحلاب نيع ب ا - . ع

 0 ف صاتنلا طب ةئام سيخ فل الا نم
 راو . ابق" رمل « ماتم ارتبصحلاب عيبلا ةلوه لزق 0/22! ن وكيت ىلوقل تعا لهو ليمعتلل ءافلا زيارجلاف لق

 ال ادع «/ىلحل بع آ:اوم لسع متم هلا بال ةفملاب طبتم
 ضيا ةروبصلا ع نه ىف قعلا سقي نإ ىغبتم رقي نإ ىو ةهبش باوجل نه انههريت بولو لو م( سدر
 اذامكامكح لخا دريغر يذل ميف ىزل اربعلا نال لقعلا غةبلخ نير ىلا ذنقعلا لوبقوهو نسفملا دوجول

 قمل لل وبق ن؛باوجلاو نقلا ىف لقعلا جهلا طرشرحلا ذ_لقحل !لوبق لعجناأمل نما لصف ناو نقلا >_سضعلاز وياك ناف نقورحنيبرعمج
 !نعراصن عيبلل ال نكتولرعلا كانو ميبلل الح منوكل لقعلل سسفسريغ ازه نكتورختالا ةةداقمن الأط ش ناك نادرآينلا هيف كنز
 ,انسمالابمنم صوصخل 1م اعلا ميجشنن ناري ىقن لخد عف دزملا كردهجش امناو ىلوق (14 نسر ميا لص مرش قيع رب مو نق نيب عمجاذا

 لاق /ليلعتل الضي الامس لوق لم سس و :«رظ عف نلارب شت الذ امولعم ناكاذااو اوال هجم صممخلا تس صوصخملا ناك اذا عضم لوعجلا
 لينال للا دمىنذتسل ل وشد مرع ىلع د مالكا ىوج وشق فص ةلزثبآلب_لقتسم صنم سيل ءانشتسلالا نال ليلختلا وبقت مرعل الاعم خيرلتلا ىف



 مل اا ل يي ميم آ
 نسل نر لن عل رخل داسفلا د زكرتعربعلا و عيبا يعن هسارهرنعزوعسلوأ 0س خلا انه فلاب متعب تازلا ازهتسبسلق لس
 زج الحج لق 0مل لا ىرعنم الف هب صتخ وهو مهتم لامب
 ىزنشملازر اىرنالا
 درلا حيةنيجاوض ةدأعلا نم نأذ

 هرثارق لوق 4 لق أنيق لب لقت سيل هتاف ءانشتساالا نالخج لات بكس
 000 رلادارف الا نملوق ل ناك مك ابلا ن يعلق ةيمن ىف أبلاذ ةيمطقلا نغ اردن ال ملحم لصصنمل|نكف خارثوب ال
 7تج لجي ل ريب ارمسسنلا نكت نزلي ”لف ليل نلل اضرأعم ليصب ةزئااليل دويصن يلوميجلا نال تمي طقسي لو
 حجب مضخم از لا بجو نتي الامشاو ناكأمك
 يصيصحلا نال ملك ام لبص ىلإ

 ريغ ملا ”انقعسالا.طالنع لقتسم مالك
 مالكا نجت فصوتوع ل لقشس
 انهلخ مهاكلا نص نو سيائيش نيفيال
 97لو هلل ماكلاررص)لا تلاهج ى رحتي
 جيل ولع وتم ا وارتستب
 اصح ىلاريص درا جن ءاقب دصخلاب
 لا تربل للحد ةردىضل

 | جلا نهم سيلف تول رولابايهرح اويل
 | هند املا هالي حم ارتس| !ةصعللب

 رص ا )١) ةئلاب ى!هب جايتحشالاطقسي كرق
 قمل العبخوهو لوبن ءاننتسالاك
 لعزابلا فةجعماعلا ةعيجرن ودب
 انتسسنالا نملك نالؤلا ءانثتسالاعف لق
 خيري ل .نإ نيب صوصخملاليلدو
 (ليلدا نكت: ليعمل بقي “ل ءانشتسالا حا
 ابعطق (اعلا قليلا لقي ص وصخلا
 تلونعال لاق حلل صوصخم ا ءارواهذ

 لت جيو ةغيسصل وعوامل« ىلا
 قمل ]ريش اك ىلرق حمم نوكي نا

 | مق كاتحرسلو نيقزعوسقنم
0000 1 

 اد نوكت ن اتؤيصلا هومهندارملا

 نإ وعلا مومعتنو رو عضولاب
 هاء وتسهل 0ل لومش هيف نركي

 لقفل مما نمرلوق حلف لو انتياملكا
 تنيصلا نوكت نآبزلن يكاكداسلو لل
 مافات حراشلا ةرابس ىو قفمةخيص
 تيكمهرمعلا حملا د غيصلا نكيرلا ذا

 0 باعبتسلالا اس غم نكي
 ًافيمهلازر 2 ازال ]لوشن ناىلو الاف
 0ع
 اري ىعلاواماعظفللا نوكى 1 ١سكع
 لج علل لوانتيام لكل بكوتسم

 دل نمر و عمج لوالازءلاءاسنو
 دطفل نمل درفت عمجت الا ل جر وهو
 ناسياتلا ةضعلالا ةكلتلا نمل حلل
 و هللا عنلط دلقلاعمجف ناتلخا د
 ثمنا رش فان .تامو ةشعلاذ

 مرو ا ملا نه لو يلع ين املا دع
 + (احلا نم م

0 0 
 7-10 (يس) «لطير ازتسا جصحماب عيبلاد سسنقنال 00 ا

 الزمالة سم صصخلا نوكل ركل يلا صصخخلا جاري ى لحي اكو ناك ام لغااعلاوك> ولم ليل, للا ضر ادم ويصيب .”لذ “ليل د صن ال لوهجلا ن“ 3

 رخ اربد سحاو لوب ىف ئآلأب يرضلاو مزلي الل لقعلا باجثيا -نيئيشلا نيب مج ذارختالا ند درحاو لوبق كلسبا)

 بليتسالا اشي نونعأماو تايم نم مج ات اب فك. لب اعلا نعم 1

 عاطرشلو هك كرعلا وهو زمبارسلاو ىل مع هلناصعب ةفينحىب ليل دز

 ام يبششل لل دؤغا نال لاق 02 ةنابإل نابر ىضا لهو ى ا و حاب ورتخاتر
 نا تالا اك نتشم نكرح حنا طال مار

 ]يف ةيوف

0 

 ارابتع ازا قيستليقو ميبم لوبا ورش عشر ارق لعبة نس الٌةالخ
 كلاثلا به نملاوه ازهرلشتسالا قل سسضنب لقتتسم [ءغمرحا حك نالزعانلاب| | ضل

 :٠ طالقتسا غيورمافزع ناب هوبهبشتو أما يعطق هلاقباب ]دلال اوُطوف ارق الؤمف
 نارهاظن مول مرصوصت/ إد ناكر افطق اختل الا بئاجستيأعرزلا تقيد ةغيصلا
 خس نلاة الوم ناك ن او ةيوسنلليغلا دف الموب مرييغت فز بال مولع ان ل
 كاعد ريربع حبا ذامكراصف هلبق امرييفت ىف ملا هش رنالو -فنب طقس لوبمجلا

 تابع عاياذإمنآَذ ةروكزم ةيههقف هلا سب بهزلا 0

 : زارها تبلت سل يئالضالا لا د

 ليضيالوهو راغتسافأدواعم تاكناد قبكلا هلة ام العم مبالاة اوم
 ارش دل |صيصخت نير خامل كل ةلبق نأكام اعايبطق هلا ةينليلعتا

 نوكتر أب لومثلا لالا داما ءاركألكوعملاو >خيصلا نوكتاماهرحأ نيعون لعااعلا نإ أي
 مقلع جلاد تغيصلا نوكتال نال هثيووهفلاوأٍعوتضوعلاو مج فيص ةخيصلا -

 عوضولل الا ظفللا جوملا :لخارامككيروصتيالو باعيتس الا« دىونحلاروكيو |
 يمر مامريغوءان ل [ر ل ثمل والا ةزخا ئ شكل ذ *صيصتةلاها) لوقعمريغ
 فار عإيقرتكلاؤو قمل فارما نكل كلا اقلاو ؤعلو ركنا
 ين دتخلال الم مالزضانغ نه نك يات .لل فعلا نمليقو

 جرس مليم

 اور محتل ارنا زهصأنلإب همن ماعلا رابتعاءزا نضوصوتيأمل عفرانهزا ار موصل يلد ناكن افاق( ا
 كل قرلاريرقتو لبقا هدي ذو للا نال ةلف رو اكاذ اموال عم صرخ ليا 00106

 0 مس دنا ةالاردص» ابار نأ ق> نيش. هنونب يقي ا الكلاب صصبوف اق فصو دلزامم نا انشتسالا
 اساور غل ماعلا ت0 6 ا رك م يورط ريصيف ءنم ئثتسملا لايحب بجوت
 ريدر قيبطتلا نم دارملا أبي ةمومعلا ل لشملاو نبوش ومش نامأع موقلاو لاجرلا نال هل لشملا
 وجا ادوار هه فاي الهو بعرتسمريغ ىغلاو ماع دغيص غيصلا ن , وكب ناب إل سككيروصتسي المل رق

 : اع يزود هلبرضاز دونات ازح كيل يأ الفال الغ

 ْ ط0 ا

 ل انأك نا, صوصخل] يل دراوهورملا اوركزيدإو «ويفو عيضوتل ذر كن معلا بحزم

 ٍ؛ جنو 0]يةريش] تلاب واحلا !و ةفيصلاب نوكي نامل ومحلاو لاقف .ظافلار لف



 نلف نعل ”مدهتنالو ءاسلاروماب ههايقل ةصاخلاجرلا طب لغيرق اص و لحج ماقر سصم منا >رفم ةةيص سل (0لس دركنتف لبق مترك ةرقرد زنا ىفركذام قع سلوق
 ...|مادروف لآقيف مسجنيو قثي قاضيا عمجلا نادري للف ذو نيشيريخن هسا عمخيو قثب تاليل نب دل 0لك ىفاز اتفنلا لاق نكممجلا ةينما نميري لعن ناذرشاق عمجأ يوت
 , | صساو لكاوكملا نوكي ال | ةنيركت ناو 0ك ةأرمأ مف ن ,وكي ال لا حرلاورم دستلا ىلإ تالا رم قلطي ١ رتءيضلا ىلا قطب لو كس ذاش هاذ تاحاهرو ناحلمر
 باجل رعب شارو لق هل مييرطلا ىفا نكأئيش نقسينمل نحاى هلخ ولو لفنلا نقعد :ع اجمل رف ! نكمل نصمم نع لخ يون لا هوقلا ماهالا لاقولذ صلو وه ثيح م
 ١ . | تت يكك نحاو لكاع كح سدل يضاف | يزال موقلا ناجي لشعز موقلا نم سحاولا ءأنذتسا وصي يكف داَحتلاوباجا مرقلا فل ن الط 2 طرت ش ]قم هناوه لاوس
 رع لو 03 معي ل هان زك اطيق ذاام الذعر 02 هيف مالككو لصفلا تنمي ىو تيجراخمل خضار ابتسبانهبه ءانشتسالا حنا ىف زلارأبماب ىلوق كس لحارلا
 مسار ندا زامل لل يرمجماب قاعثم انيرهون حلا نال زياريصي دلو جلس ءانقتسالا مصيف صلو سحاو لك أيتعر ب قشعلا خم نال

 انمآ ن اكملخد نمو ل وقت عشلا ىف و نالفو نالف و نالف ١ ف ذ
 0 ئ ماعلا

 لاو مينو ردا ذم امال ني طعس وركن يجيك يف قازتسالاو ا 6 زءلاورغأ | خكلاو يضوتل !9 ركذ أ مدعم اعلاو ص أكل نيب < لبا ممجلر وكب هيف قارغتساا
 قادر أ موق لاقي عمون: درفم دفيع هتخيص موقلا ناذطهرو مق لانم
 ركلو ةحستلاالا قلطباطهرر مكة رحل هلا دنلنل للعقل طي منال اهلا عمم انعم نكل

 .٠ تيمزلا نوكئايضعب لو زعلان وكت عياول لحب فق
 ٠ موزيلا فشكب حاص لئاقلاليقامو ىلق له ام لكانكوأ:

 اههتتسالا ةدكو طشلا ذل «لرابخال ىف لق
 >كاولا نم ك)لوق ىف نمنا تزنا/,ضقتنمف ىلوق هلك
 عم مرمحلل اكل بلا ليببس ظكريغ وادرمحو ا ليبز أهان أف
 |ضيانهه نم نآبمنئب اييبنا نكميو هغتساللاه
 ذو عام نيورتل للي ةيل لب نمل اكو غ سيلو مومعلل

 لاق نكايهرياغوا زمعوا ينزل وتاب كوبا هساربخملا تيربش * 1 ا
 بلا تاو ذ ىف لاق 0 ملسملا رش ىف ىدابأ لل الارمحل -لفاليتق لق نم ”لوفكل عي رم تاو نل نوكي نا نمىف ل صالا ل
 وملاعلاك ل قعي رم تافص امس غ>«لقعب نثق نمإللا معي ١ ها د 5 04 -
 جامسسإ) نيدو لقعي التناقحؤ لو لالا م3 لصالاو نطب قكى طر مرشتمف رتلوق ىف ركاز اجمل قب نمريغ ىف لتس
 رق دا او ئاملع .القعلا تاف 7 2 0 ذم

 0 0 رماد معوارب الر اني دواوهرد باوجلافر إرلا ىف امل قعي الآم جادد ىف نوكت نا
 | 2 7 1 اذمإ

 و اوقع قنيريقرتملا ىريبع نمش رذاذ قايس مكاوريخو لمتد
 ذ ىنيبع نيب نم نتسلار ان نمزك كانتيعرال كل ذورتملع نم ملك ن وكل يرغت

 ٍِس دك 10007 0
 1| نايبل الق نمو ةيبشملا وهو ”مأن ةفصب تفصوو:مأعأدهضن ىف نمةملكو رح
 موا ى/قلبلس لف نيب يلع يلالشق لتف ميم! "يش رم ذا|رم ن>رزع رم ملك هومعب المع محل وقتعي  ارد) لكلا عاش نآف

20 
 دحا ةزخاياموه بلسلاو ىراذإلا ميم مش فىرإا * ارح |١ وهقتدي را نشنحسل نأف بط أحل املا ةيشلل دأنسأب مقنع أو نع بع نم
 اللاوو نلوعتام لكن ااولاقف تدرثكلاماو ضعبلا | ”٠ متت , هلل + زد اعازه لا دركي نالوأ كل ضرإلا باو دانمأ امه لمعلا نيقت سي لف ضيعبتلل نمو مورمعلل نم ملك ال 2 ةفينح ىف ارنع اي همم م ممل كك 0000 م م 2
 0 يوم وددت و فكلهم

7 

 لا رابدارنالا نه نعي اهييدقو نم ةةلكر رفا ةملك
 لل لع لوهكملوف لشرب لش رلقلا درج لب ميبشتلل سيب
 ' | الوسرلاق لآق ثةدانق لا رعراوسلاىور ره للتق ن

 هلق للف تاقايساكل وق 0ك 2لقسالا»تاهذأ ل 0 0
 ةيشملاوعو كرت كلل راش نعلق نعم تلؤلل انعم ل 5ع[ رضعن نشأ .اربعلا نملكلوال للملا ىف نكل نيلاثملا نم لكىف ضيبعبتلل

 زا نايبل لزتجتلة هلك ماع ىلا ت ننس ااه” كتنمأس اه اف اتعرف صتقا بة 15ج ب117 :
 ؟زغ ملا ةلأسم ىفو ن جيلا وكرت منعف را ةنيرف لح ويولام يبلع عزم أرض ادبا ذأهردرمب نأك ث يح عياشلاوه ضيعبتما نملك ل اعتسا ناولعا
 ضبط الا برقنعا ذارينجلاوهو حلولا رت ل ضيعبتل | كرنو نايببلالع نم ملك لصف مهسالركاتف مومحلاظاقلا ريحا ىلا :ييشلل ةذاضا ىو ةدوجرم ةتيبرقلا
 10 ية ا زا صدا من هسا نحال

 اناا ذاعيرورجب ن اك اذا ضيعبتلل رم اييتس |مويشل ضيعبتملل نمو ىلو لص نايبلل نيو خرمعلا ةملكب ل مسوهيقتعي نارط (ضللف امهرنعا ماو مر ةفينح ى ب ارنعمل
 ا م بطانيلا لق هلل 0 بجولو مرمحلا نكون تنيرق انهه ت
 مرينا يجرم عوبجا ع فوكشلاو تسع :ملك زل او حمججيا رق لطي نا يعن لف لع (ّل9 - غلا ىليدع نمتيتش نمو ؤلا ىنيدع نم ءاش نم ا نيل ثملا نمل

 !ايلوال ذؤنمومو ةلوصومو ةيماديفتساو ةيطرش نركتو لأق ثيحضيل نولتل ابحاص مكرم معيوهو تلق وصنع ناليقأسو لو ( كرس باوعلزاوس
 | نمحلل نيو ضف نيزحالاما» ل ةريذ ىلاو معمار ارا ذم يز ارا ىلا ىف نم قصد دمع ءاج ناو نيز ىف ءاج ناوهر دلفي ءاعيررم قعم ناكل رف علو ذ كامعت
 ف سجس بسس هي ةعتج سه حأع ريرلتلا ل ىةتارطعبلل صاشنناو كيل ظني نمريينمو كيلا نرعمجسيرجوهمو قادت ل3 نادك ض بلا ةداهاو صوصخلل ىانوكد قد



 .جولتلا بحاضوروملا .ملع د عرلو 0س ضيعبتتلا 8094! يقتسي الف لَو حس بطاخئ اوه ةرساو ءلو جلس
 | قتنعي نا سيف نيسعلا نما ضعب منوكلام-نيبعلا نيرحاو لك قبح هل امقنع» اش بطانحلا نإ سان اريبعلا
 لكلا قاتعا نمر هاظناو قطعا يرما بيتزنلاو دفن لا ىلع لكلب يملا قلق نا هرسرغتو دارنالا باوج ىلا ةراغسا لعل هين لمانف لق كش وطعاالا
 تلا ةدقمل ضعبلا ججارخا نمابببالف دعف لكلاب بطأخلل ةيشص قلعت نإ
 نال ماعب سيلوهو يع نم ام نوكي نازويال
 لق 02 قت ملف طرشلا نجوي لف سلوق 0ك لق ١نكمرمحلا نيضيف قلزغتساالا مالي نرحل ئيشلا حم لب | كذم قس ىف م نوكيا يتلق زنعتف
 ةماعأم تملك ناك ذانيخل تار

 ريد ىف لمعتست نم نا زيا نم كوت هلل
 [نلارط ةيانكاسربملكز ياكل باطام ءلرق هلط
 را تالا لوقعلا تاوذ تناكناو نمو

 ىداضيبل للاقامك تانلا كف صولا انهه
 امش ةمابإلا زعل

 دق لاقراف يف لملف نبعلا نماط متوكل احرق اشننارحا لكك نسم ترم 2 ا 2 ا 52 : ليبس يد اد ذا) لل يسؤملاق
 | ةوسن لو قلاط ىفر ارل[لخ ست ىل كارم ١
 |اكد تقلطر | نل نينم ةرحاو تلخمرف عبرا
 قابل وخد ىلا اهملعتالطلا عوقورظتني
 لاخضالا نمررصم ةزمهلسكءدارئالاو

 سيلا ةيج) حاتجلالا ننعسن اف حاججلال اليبس طغيجل دارتغنالا تفصن سينام دارملا نا ظل ادن اذ كل فانيسا
 م دهلل و اولا زا ءامسلاو ىلوق لس اس بلقب لب

 ناصر لكى .رصي خلو
 مج ياعل رعت

 ل ليق نأ زمارجونعملا ناللوق 21 لمان ضيعبتل نمل
 ل! نكه ىنعملا ىإ ون

 وشب وقح دير اجو امالغ ترلو اذانزما كانط ىف قة ناكن | ىاملا نوكيف صخت تالا ىف قركتلا

 بيض

 لأب تيضم قلعتي عا و قاشلا ىفاتلا لا ثملاف كلكلا قتعيف وريغ نعرظنلا مطق

 جي بيترنل لفت لكلا اشر ان ليلعب نكلو ضعبل |صيصخت الاويقتٌ الف ةعفد

 ءةيكر كل حيرطت قتعتول ةبراجوأمالغ تنرل ف قرنا ايقاف كلنطب ىفام نكن ا
 كل نكن كولو قرح تناف (مالغ كانطب ىف امعيمج نكن نئنيح ىف لازال ةمأع

 ويدفع هنأ نافعا ل زاك تطاحلا) لك لك نا كلا ملك ىعمف
 جر |غيز هيغل اهي الط شل رجب لف ةيراجمضعبوامالغ اهنطب ةيلمرضعب ناك لب زحل طاولات
 تناك ع موو مما 2 2 ضع - ١:١ |ليمدسلع كلذ ددمملا لع تلد

 0 ا و وو ةءارق وتقام لة دال
 خت طوأه أن 5 امسلاومت لوقكا اجر مى عم ئعأمو كااذ ف دست الورقات وا م 3-0 1 < ١ دكزأه م صع* ماع تا رانا (تاكدزج ادرت لكل عج -!لوقي نا
 بزأم لوقت اًضي ل قدي رمت افصو لخ ليو تلقل تركذأم لع نم ىف كاذ لثمل ا معطعوتلخد اميف مومعل للك دملكب تبني
 م 211ج رج ب 0 3 . | وزتول تازلات عقياكملو هلك

 | طع تطال لكووككتابيطلا تياوكل بأطا ملكت اذ نلآدت هند للا قوميركلا هباوجغأ | ةسؤمملاذإةيناث ناطتالنيبترم وما
 .: امو وسلا ىف ارصق نري لكذظفل
 |بجصت عمو داؤ الا معرس !نهيف ةريغس عممرسيل ناكدرف لكل عى ادازفلا ميس | ترقير شي وم ىرورضرمف لعفلا ىف
 . |هيلااصللو ةفاضإلا ةمزالا هن ؟لاعت الار وداهرعفر مالا زك ل خيرتواهمعتف ءامسالا ان ةرؤضاو مس لدار لعفلداإ للوفاة “لاه اك !اهفالا ر ودا مف 0 د ثيم لحفلا مومع بجيل قورضلا

 كك 5 و )| فن _قلعتملا لعفلاد ا ار ابتعا ىف
 ٠ .|مقيالو ةلرم |لكمجوزنب كني قلاطوبف اجيوزتا ةأرم للكل اق نآف سال نوكيا موه /اهدمحباموةياثلا يرش
 تاخووف اهلوخرم ثرعلك دلك تناكأملو نيترميدحاو ةأرم الع قاالطلا ا
 ار ناك هرعيمم زعل عظم راودف تت "1| لت يج لكل وخرم ءازجلا مومع ن اكوا

 ةقيلطل لكل اق ىو للا مقيةقيلطت لكن لاط تالا ةولا نمو أفرعأهول سم 0 1 اع الجل ١ك 15 علال ملت كاطع اا نلت ديلوت للة للا دعرضأق ف
 وق سصلاب امنامرلا كد ل وأم تامر لكو الو نيبو وح زو عني د ب م
 طع صرأورلا نم فلكل والا تمر زا] ىلآثلا بزكو لوالاق نصب ىب نك | كلم فلل بز لك شنب نكلاوز رص
 وشكل ا د الكوب اس لو لل ةداع ها ريصاس و

 لكوريا دل ب زكوه كول سم اورلا »زج الك ذا عَصوَو دأص وهو لكوي نا 00 ا
 هد ىو 0 ارو تر دتيسا أم ستا بف

 لاط بف ةزرما تجوز اهلك ل وقي ناب لاعقالا هوب تيجو اهب تلصو ا ذاوطقأ | مدى اس لات هل دازجد يف يح
 ا هللو ا 3 0 .| ادداصم مومعحالادنالا معلق
 ؤمعتبشيو تأبخوز ب اًرصقوهثول طوف قرم | مجوزتا تق ملك نعمف| !كت لكن الالك ميل تلخد قل لاخنالا
 (بتلانانب قب (لدفلاودف اضالا مزال

 نجنولو جوزتلا ىنمرعق د تقر لك ل اطىبف قرصا تجوزتاعلكأتلرق خسف تقولاؤعمر نصلاا نوكي ديلااناضم نوكينزرا وصيل ةهبر صلو لح ديف.
 + ”هلدارفا لذا ةدارفا ممعال سس هر أري الارمهلا ءاممالا نك ك فم اكلاعنالا نال ةرورجفلل ازيا تشيو لاق هلل كلملانيللاتا نكح جدز

 لصح|يرط اخ ملا قاتعنالا ب الو نا رقي نا ىااثلا ور امد الإ رمق ىف مأاهه حلا نيرما ىلا ام. هيفا ل ماتفرق ( ونهر نا لا
 ير و قولا دوق ل 0 لات ادا ليل ةيضحبا لعلي تا نم تاع نه مياس تاي لاك
 هلم تالزكصخلا طله :ىلكل جيتني فلا« نديبق #سدتلا ىلكرلرق ( م نر هرب نتف نتعب ”لريضلالأو بيترتلا ىلع نتخا ناو ىلوملا ىلارايخل اف.
 ,سحاو لخوول ىتحر لفن الا لعل خد نبع لك انعمرحرهفرا نلا لخ نيب ىلر بكل كا لوقف زإادرف لك لعجج -1لرق( ١١ (لنر ,”اكو ارصمل لاق اسك
 ةوهن كامل لكظفل نا هرعرقتر لقم لهو عف د زلا مجمع ترشد و ىل وق ( 1# (لطن» :«وتلخ د نا لاقولام ف النعل وخد دعنقوت ريغ نمنع
 رض او مذ نلاريرقتو أههحنت ءاممال !رهعتىقوايوارعللا لورق لطبف لاق الا مومهل انههه لك ظفل ناك امل ميو! نيره ءنضمولذع فيكف ءامس الا مومعل



 فنا ممحلا ى) ناكامكسل3 0لس حومجلا ثيهحترم 2ث مككلا قلاب عاجل غل يمس لعل وحلا د افا ةرمع هسا ءيجتزاصومع اة 61
 هيطعلوالا قبو تمت ءاذلاو نونلا من لفنلا ات قلك داهمملا تقو !امالا ىا لآق !ذإ حلات 0س ميمجل ظفل سبام عسا عسب ملل
 ةقيقخ ا تقيقحي لو كل كلمملا نبا لاق انك ههه اطل نئاز ءاطعي ه١ ىزاذلا هلقني ام نيت لضنلا برغلل د براك و تتسم نك
 بجي اخماولخداذا قشعلا ناذؤلملكلل ناك لق سلك ةملكل رعيمججل ةراعتسا هبل ثلا نك ن اكرل لق 0ك عاججنالا مومعؤهو ميمجل ظفل
 !هفوتيقعلا نحلل نركب ىناريزعم ةيدإرا نع ةرابعربعدزاجلا مومعب الي. هت 'عسام دكة ملك ةروص ة مات لفن مهتم حاو لكل
 عضوا لو لل عيمجلا ملك ةروص ف ى دارف اولد ن الضنلا لوإلا قاقمحس ا مجد ىف نا لاقي ناكلرت 0لس عايل سسالاب دار ن أك هنم
 الد نا كلش صنلا كرب لوق لك عيمج ظغل ىعم عل هانعم لق جلطات لزعنلا هل قدقح اذان ىلرت لطم مالاردغ

 ا هفالملا مالك ةربتعم صنلا سرس حا ري 7 و
 4 قذطخنإل بعل ليسل هللقولاعنا] سس 3 يح -- ِ : : + تراس مط نمدم_ماقلا 0٠ 7 260 د

 !> ةيزلا قوام داععنرع منمدهف| !ةزاراوس بوز لكت ثني انما ةرمحب لا روكي ل ججدزتلا موهح)انمغ ريق ءاسنإلا
 مح 0لشارلاق!نكرمنلا 2الدازه ل كلو 000

 0 اعقالا مودخر ارك ى 1 لكىف لادفالا ومعك زرم لرعب ةكأرما مجوزتو رار ةرمإ

 آمل شا نموهوتيأم حقد ازه

 فيلا لح | ونص اقم قرنك ل خان ةريتغلا ووسع از مالا يلعب دو لاو اغيمحب ةاشاغ؛ اج ير 30 .٠

 1( ردقي ىلا سانلا نينضلذع نم

 بجوموها نه ناذ زغرب تعاخ لق
 4 ىلوق هلك مأ» ىلع لك ملك 100 0
 2 طلو كا اقبال وغبجدت عيمجلا<رلكو ملك ملكس كعب امال نمعل انهض لكظفل ف تي
 ع للاخ الارقعارن وعل الفذ اوت اعمق ةزعإم عيلعق صام عيهربّس يف لكاخفل غر هك د ]الا دود
 4 لحس تلح النول نااذم قتكيلخيرفا نك لثتلا نعي لوا نصح قت جرم عيمج 2 ها ماه لخديواو لاهلك ا :

 ا در ينو لنا اونح ل تو سوو اد تن لك ها ات دمر هلا هن تاما 2
 نيب عج زلي نأ, يلع ضْوفعا حلك نعم لع ناوهو هز ايه لست ص ان للا

 5. هلو 0ك نعل خارعب ءلخد 3 :
 ةيحاو دايعا وع نأك كل نكن اكول: .نيمب لك حمر اهتيال ناب ارجللو نتنيمز الو ةقيقنلا

 3 و ئ مهما 2 .

 د 55 6 08 ا مهامنا لدا :٠ تال مال ما ل كو ل يمس
 : «لز كلك مالا ستون رايظاوع اللا ةعزر عرج غلا قي والد ناجل نمعبغرحلول ل رالوصأ كرار

 ب .[ اسمح يونس نين تطلب رحال تعا اوم ظرابتسابةءاجبتقتس وة وعمال
 + ةعيلئاقلاةامالاف نييمتلا اعالا | . 1 هاف ةاكصتلا

 يو دلعي دكر .اناهمابأ | فدي لفنلا مج زكابجي لعملك ى و :عاوللامكراهلظ ايف ناكل لرب ىذا
 ل غيم رس زم ين | منها ككل بجي مؤ شك لخرف انك لفن ننال ار صحم ةعرخم نعزكلاةادا « تهاظل))ع أبو صتمالوان وكي ن 2 . ذها- :

 ب يل | سيل نآكنيلحا كلر هاو لكرباذدازال ليبس دعاها لكدملكن منغ ج ةرشعلخدول خ+لوالانآمز ع تم اج
 وترا وزد | ةمضح ل ضدولد لخ ديول سانا نم علا بضل, لوو وريم
 ؟ 1 او صوصن لت لكدتملك جنك نمل ةلامنال ةصاخل و:لل لفنملا تاكى دو
 حج لخمد تام ةملقو 1 : ٍِ 2

 + نيبو دعنا ل خول ناص| | | نكلفنلا نمدف الو نر صحماا نه لخ رمل ات ناىالفنل ازطب نم ملكوف
 4 ل هيلع لمح اى كرامي 5 5 اا ملع 3 2 0

 كدا رعرملا 7 نجوي ولو لخمد نيس نضل ميل لا نال مهنوحا نقسي لائم فعل خذ
 : قباسلا نعاراجلرانوني 0 3 2

 ع هلا ا اد ل ذإ االداظفربفت يف شون موال +. كدت سيل نمّسلكو نولوالا نولخارل لجلب
 :. ةملكر>) لريختي ضأف بلوق ثا م 2
 ُ ' تكا يطقت ميعجر لوالا نس دا ةذع ل خدولو لوا ىلوق اهزيتيمنأ عيج !لكةلكن الخ
 داري نا زيكربالف أرهل وم رم ف : ْ
 7 -.نم ةروص ول ىازلل شع لخ دوو 6 ””رعتل ال صحتي ةءامجهازر اكاّرحإو لوخرلا 2 قباسلا لوالأب

 ريزيض (دتكاب لما ناكمها معد طش طوقسلا نال ضعتلل ناطقسي الد همكم ترفل للا همومعيو زاجل جيايتحا ةيولوالا جدل
 امكن اطوبف وزنا ةأرم للكل ماقلا لوقف نافل امسنالا جمعلانمرلق عس يس برإ وج ياام
 . عع ” ثخيتةأرم للك وز بشي
 اخ: ليقف لح اولا لف سيولا ذا مكزاجلاب المع لوالا قس ؟ىدارف اولخد ولو رعمجلا ظذل مومحب لمع لفنلا نوقف ًاعماولخو
 : تيس الع او يكد 0 ا 0

 اول ذ از اجلا ىلع ىرخ) و فيقع ا دع رات لمحل ةدارالا ىف منيب عمجمت انهو ويقول ارو د ةدارالا 2! ظنل ابوه امنازأجلاو ةقيقك
 نبال ازه لعق لكلب م ياو لك يلب ارحاواالقن ريس ناس ةذااسراولو فلا قكسيول عملا د

 يك

 وأ

 قا

 نه ا

 اي د

 هدي وسمإ يبجي بميت

 + .الهو نشخلا مومعل بدا فا] لبسه لكرسي نم مومكن الؤلا رص ملك ل3 ( ٠٠١ سخن ٠> ريل تف مراشلا هنمب ىنلا بارا ىلا عورلا نم يل بل
| 
5 



 [ياا1زديج قر ت2 2 رت كو ضع و سل ص موكل
 راو ايحألا تيارت زليتاهرف ىذا نعل !مزمفدازنالا بمصير ان بالا نوكيا الن دوكي كملت( لنالر ترام عايلع مقاول لعفلا
 0 مافتناف لاو دازف الا عيممراقت شتات ددلاوا ديهأم ءاتتن لف ف ةراعتلل !ربتعملا نأف فولادررابتل امسمجازع نإولعا م فصهوأم

 ىفنل قلا>كلحب ع !رلازتحوتفملا ةيفنملا 5 ا ل دا لا يس احا

 0 تراجم
 موصخل لم مومحلا قف رح ظوعما كا) نكن وكت كى! ةيفنملا قركتلا ماو يق ارعتتسلالا نم نعمه مضعتلا

 الس لباهأ لج ل معلالو نادر لبدارللف لجر الو | لجرامزوعنأب الاكرتسا رتيسرعلا لهل نهو
 ك0 0 20101 1 ]1 ]1

 : و ازيحرت سنقتو لاحت ضخ ارحاولا
 / اةذاسلت 0 0 ماقملا .عسنال قبقحت

 7 ا ل
 تشر 5996

 2 ب وعدو فك عنهالامةعفنم 0 افكلاةريرحتلا
 تا ايي زةلكوك ودتس سامحت راكم دكار
 باجييالاليبس يعلو ( مرسر 0
 بر ازحاو ىلع هنن لزم علا تركب ناجي عش رو زو ردا الا يدش با 3 وس
 زيمل طبل ر خس ظظطبتكل ارضعب لزن رشم قدا بلسلا ىف اني قزجلا ب اهينالاذإ ٌزجحلا ب أهيمالاب كدر يقتل ىلك بلس دنا طك بتنكلا نما ثيش

 'ةررجح نم ضع ةيه ماهي لعل ني ةقلطم هيكل نصل )وق نا ةريرقتر قم لد عف دزل فاصوليا ( ٠١
 8 سحمولا ىلع لال دريف نعهتتببه امل ارسفن ل ف اصول بسي_قلطمان جه :قلطملاب دارلل ن أب باجلد صوصخملا فاني مومعلاو تما اد وكم

 ة تعقواذالماو ءاشنالا ىف تهتو اذا ةقلطم نوئتامنا تأثالا بسحت تمقاولا ا
 لليأم ناطلأبدارملا نهىلعتلق خولتلا ف اماذه عماسل ارتع نيبعتلا مولحمردخ, سنجل كلذ رم مه ساو تارناكىف الجسر تير لثمرابختالا
 أ ممع ايجري[م اهب نرتقيولو درف لعل سس ةركدلا نال 8س ةيقارغتسالا نم رمضتمول ناو ىلع: شازرمال ضرعتر بع نم ةيقحلل سضن لع

- 

 م« ضحب اكاهيضحب

2 0000 

 اهغال كلا ةررعت يلا مق ج20او لأقف يللي باترن ومع نكاد رهو نزعل باجل ل يبس اعل

 ىفنلا يلع خ اذا نيلوقلاذالتخا ظروف دلو ةفلواةيهأملارعض ملص أ يتسن يلب كا
 اكيقازتسالان عزت نم ككل نال نيالا نلاول يجن يرحم ايو
 ةصرصخلال فو ةيفارهان نانو هثلال هلا لقدر جيل ا كهفاصن ا

 نملق شر مشب لغد لزت ميرال قو لاعتسنالو عاجل ا يموصإ لي ىلا 2000
 ىلا بل اريفم ئفغنملوق غب ىلع هلوق كيولولف ىزمد يجب ىنزلاب تكل للا ا

 ايزي بلسلاءنال زل بال ازيبس لعمل ةرباتكلا لوزا نعلق لق نتا نسال: 00
 تق نكيولاذ ا هسا ةقلطم اهتكل صلت تاينالا فو ينزجلل باهيالا قيال ا
 بعت قلطمل كريري دحلو درفل ساخن وكف ايلاف تاكل ىلا ايم ريع ضوترغ سابع
 فاصوال لمتهم آرحلو بقر نتتكلع ل ني بقر قنعا تلقا ذا امكن اصوالا 0

 حج هم وفي لو ىف داج تلقاذاو كل ذريغوا ءاضيمي ادا دروس ن.كزأب ري . 1

 هلال عير يعاد لا وهاني لطلب دار مل يبو فصول الوهم م<يحلد 0

 1 رهان هو تاع >)! نييعت ىلع ل“ دريغ نم ةرحول لزع هل قوالب ةزنكلاو عيل 0

 ..[ةبقرلا قمعب ََو "تن اتلانعو لوم هو همي ف كفى زلا يزيل

 .ةطؤملل لمأخةملةيفرريرفتلوؤةقر ةبقر ظفلر ل! قيمناةرآهظلاق ةروكنللا ادم مم
 مص هرأهربخو قبر لو ءايمحلاوةنونجللو < و ما ضيبلاوءادوتلاو او ةزذاكلاوأ 00 0
 توابل سايقلابة ةرفامل ا هنمانارصخلو مامجتالاب اًمروخو ,ةرسللو ةينمزلا بنما | او 1 كيا كسك

 كارما ها يراد لحاف سيقتل تب ما م يل
 هجد نعي يعلو بيوس وكل مقلة قد عفن 1
 : «لع س|قير لوتبتبال و ةبقرلاوسااهلوأنتيالف دات ش عدل

 يحض هدارت ارضعبب قلق درب كمل الدت نارابتعأبؤلا



 قيالطار ىف طن اشلاو ةيضنحلا نيب عازنلا هازل نه نال و 0س املاتما دومعاللاو نمزلا ميزت ءاضعالا هسا تاز! تحف لماكلا دارملاى احا تلاحق هلل
 لوصتباللاورخ الاوهام قي كرمي ب طفل و زان ومع ومس ةيعفادلاوأ ومش ن يا ةيفنأاذ عيمتنريلوا مومخ تاي ىف فاصوالا بح ةركتل
 لكل زن ره وش اريهاظءانتتس اي سيل وقلا نه ن>ئردلزنع ظفل ف اسال دلع نع لف هلع فاصدالا مومعى !نه ل الو قيالذا ست” لانلرافوازت

 هةةعزا تلق ناذ ةيلصو نا :ملكزلاتناك ناو .لرن 0س ومولادإف ا نم فس صتن بعد نعتسملل ةلماش سام اعمل 0حربإ ل وكحلا تعز جررخملا ىف لثتتسم
 رانا اولا يف وه منار يفتام تلت نيتي نم اًماعو اص انس عبركي لل سحاولا فلل نار يظن هناف تصاخ نكت فيكم ااهنوك حم ةماعةفصب ةفوصوملا ةركتلا
 :  نيعلو متلو ىلا ىرن الا فرعل يسجد فوصوملا|ةركتلا مومع تساؤل ازهو لق كب ليق نك بسناب مومحلاو صوصخلا ١ يفاضل انهم دارملاو نييقيقحلا
 الهلع قو فورم ل رق لوو نم زم سيعمل ةءريكملا نه ناذر اححالاو نملا +1 ىذا( هعبتي دق نص نمريخس ف ورع )وق للاعت هوقو هل شم نم ريم ؤه

 قاقتشانخلم دلع نوكيالرا .نوصومركذ قتشملا فصول الع قلع اذا وكيحلا نا ّسلاو سرس >>ج
 ,اييلاركرل ناد ىلالا»ل 30ش تلجلا كلتومعب ب مأ تعلا اوكا معيرإ/ 6 فصول كلذ

 من ركل -!!نهلولو 0س فرعلا ىلع 6 3 ١
 ل _ «ازصالا ازهىلو 0 رصوصغلا ًالماهلادؤل ل اٍؤرصني قلظللا نا ةيناثلاوهقالط (لعىرغنلطللرااءءدحارر اتطب ا ض

 لفاعتجقلا سفن لكولعت ١-2 تم لف ام سفنأ ناكقيس ايست يسال ني لها نهرعتت لا ف صب تفصو نإواموعو اكالطا توه رمل يرسم | شك ناداوضناصوال محال نلقاه خواطقف اوحاو ةيقرروتج لق دو كل وسلا دينك ةدرسمو لف امنا دهراهظلا تبر روب( خل لوقنالذ وغزل ةطراوؤت ابحاع مي لا لل سلا م ال0 تابنلا) ةركتلا حامعترقن ل0 وو ىبعلاوةنامزكتازلا نس ون انلاو ضكلاو نامل 6ايضوالا تحؤ لوالاف ع تفصل دفرمصوم تناك ذاالا صنت تاثالا ف
 رلارقيتلوض امل ريبعتلاوىشوريخ ىم اين نلف
 لكل تاغالا ةركتلا ى صغرت ةلرق هلأ
 ةدحلو ةأرما جوزتب راين وكي ليلا جوزتبلرق

 ةركشلا تناكولف ىودزبلا فسكإلا نكتيف
 ماسن ميمو :ةينالاا ناب نوكيال ثرمعلل ريف
 هلو لاقاذ1نكوزللكللوق لثمو ىلإت هلك ةفركل

 يوم لكلوعتاهناذ تم ةفصب ةفودصومتنأكا ذاالا صا تيفال ف لاق
 لامعتسالا دؤرعل ايس از هواه ارعام يارا ف صا تناكرأ و ةفصلا”زه هيف
 تنأكا ذانةمأع نكتول يهل ووهاظلا بسجب رييتتلا رصوصالاوهةفصلا مهفمفلاو

 .روكي (رلولا نآف ىن سل الجرجالا برعض )ال هّنلاو كلو شك صا خأههضنؤ فصلا شلت
 هنا خا 3 ف 9 :

 الوايكم الوايترمالد اي صب الجر الوأيفوكأ مفصل رطتقرقو تم قا مرضن تملعو توضحاأ, ضن تملع ىلوفوةداج نديخ
 5 رز ورعتيقل كل ق لشمو ةدحاو ةزرم|جدب ةيفركةأرماسجوزتال للاولاقاذ راسن اللا عيمكيلو لت ا ذو الجر الا ريغ لات ا ا هطول . مز 0 5

 تفصو ناو كر كتلك ايفوك "لج الا ارحا تملك مص 6و ركل
 : طلوالحر ول «ناكول رأب نوكي نكل ماع ةؤصبا
 :رازلا لاب مرمعل ابل معلار نول ةفركلازرم

 هلل
5 

1 

 ؟ ناد يأ ضل انتمالاس موعقجفا اك يبرذ ورمل ةركتلا محل لانمايق لجن حاولا ل هللاو لوقكانلاع عأ ناو دينيا ضيراثتسالاسب .مومعةميف] أم رح . تك م ع يتيم +
 يل لج سابع سعلا فصتاختال | نيرمين لت نإ ىروحف ايفركلوقبرلكتولول نحل ةل ودب ةصاخ تالاف كراك
 نتو) : 2

 حد ةأرم”فالديوللا 9 نكع تافتسما ا. كنز نم ناك نم لك لكتب ُسئلذ ةذركلا لاجسرعيمجتع ينو كل ةاملو
 5+ قل جرللو ةتبلا قركتلاوعت نال رالأيبص 01 ا دسم

 7 2 دب ةفوصوملا ةركتلا مومحل نآث لاثم ميف اكبر ااًمويدل[مكبرف اال هللاو مق د

 " ناو كونو ورخ كادت كلا ءلوقب هفصيلولذ نحل مويل:عوضوم ةركنامويءلوق ناذ هيتأرمال باطخوجو
 تاي لت ىلع رشد نيا خل ليلا ةعيراراتقومرسبل ةبؤم#الي انه نارحاو موب ناي رق رعب يلوم نأمل هيفامكبزلا

 هردغ دز اًمعلاوا ق >لطلاب وا هرب ةجد 2 24

 ؤيغ ماللورهشا ةعبراةرهل هلقاو تقرياتقوسدا| | !ُنِب ![يلوم نكي ذايسة!لوقيمفصواملو قمة رهش>) |صقن ىدرهشاا
 6ع نابرلا ءاغاظفلحرل الئ اكو كرما 3 6 نكي 4 ارعيفمو 0 ري ب 3 2
 'اليرلذرتن ا ةنثأي حف لط عيقو ممكحت كلذر مق |ذ5و بسال ةماعلا فصلا رهل نيعلا نم ؤثتسص روكي هيفاعمرقي هاي لكرال

 فلكل ىف ىاءازحلاو هللاب فلحلا ف تاةرافكلادأ | 00 00 - ٠
 دكلرت لن اب ىقلاب ثنحنا قلعللوهو هتناريخب يارا هل 1 ةملو كلا وكل تنل اثم نوقتحي مهن هوهرضفرحرميف كلير ى سيو ١ للقاذا

 ' هيلز 0ك كيف امكبزقا ىاتماعلا ةفصلاةزهلا 0
 نق :هلا,ىفوفلاءاقلادا بطاخلالاب غير ورسلا اقلام ناميالا نه لاما ىف سافل ليت جنيملا نه ة شاذ مف ليت ناذ مري لك نابرقب ل هب تنجيد
 ' عل !نهيملو يل ديل لليبس طة بقر لك طقرمونوعو م<رحلو يلى تيقرلابدارملا نالزل طفل ازا انه لو ( اع ”| با |وس

 * ةزهل رفذ أشلا بتتكر) نمو قارغتتساالل] مشا ختمت معلا ماو رضع يقرلا 2 مومهلاوهر عفاشل رضع قالطالاب داره اوه |
 لخم مفر ا لزتمبانه لو ( 0( ره «ىونعمال 6 ازنلا نا تبثه نمت َجيعفاشلا لوطيالو ةبرافكلا لف تاأبقرلا عمهجر اتخامزلاالاو ةةركشلا
 - هاما نعل تف فاي مالازهر ةم 0 ل ل اي كح

 < رهاظو ها يكت ايغالاواىقنلا ىف ناكرباوسرييقتلاورصيصنمتلا فصولا مضتقم نا هربرشب لخد مدد نهرا ةص اخس تناكناد لوف ( )دامس
 ١ هيب تيدي ا اول يعل وصوملا ةركتلا) اممجوب صوصخلا آني ال كل ذو ةلمججلا ثمومعلا دارعلازرا باوجلاو ةفصلاب تمخ ف يكل
 < ةرمانجوزتالا هللاو لئاقل )رق لمي :ضوقنم عاقل كنه نالخ لا رقت خم فد ربا لصالاا نه نكلو ىلوق ((لررسا) «هدارف لل ومش ىلا ةبسنلأب (عحريقلا الذ
 اح نقو ةفصب فصول تم صا نوكي نإ غبش ناكف لاو رلكال ةيزنك ةدعأقلا ةزهه لاقف اراب نوكي ةسحاو ةأرماموزتول كلن لو تصاخأهينأف ةيف

 رو يع مشمس ممل يجو سبب

0 

00 

 هج م
١ 

 ها

 مو م



 ملص آما ئاسبامف ةيط ىش و| عاوصوم.لوق مث قرغلا جو لع هل .يلعلرق لك نقيتم ناكر حا واين حمر ص للمخ ملاراصنو كوت 0س ىا
 قصلا و معب أمأو هيف لوعفملا نأك١ ذا هيف لوعفم مويلاو رلكتلل ريض ىل لزب ميل /1| لتسم برق اوه لحفل سيل تارا العاذ سلوق هس ط يشد
 فصو:لوعقملل سان نيصخختلاب ةرخاولا ةفصلا يق >ل[هسم ل بو ىضملأب موقي ”الف لق 0س مومحلا تس كل نك هب لوعفملا ذ نوكب نا ضيف
 قا كيلع مه نيالتناو فكلا بحاص لاتانك ىاثلا لاثلاعف
 ذ عانتم/الواضيا هب لوعفملاب لعاقلاب

 هلل لمات نيفاضملاب تافاضةلازدعت

 أقلعت. ل بيضلاف نياق ىطلاب ناعناهل ةيفاضا ةفص لكو ةيفاضا ةفص ب

 0 ب

 هنوكلةيوهخ قركس لشي ليدبعى !.لوق نا رع اقلام يبخل لبسك ع فصولا مومعب| |نآم شاز متفلاب ةلضفلاو هين لوعفلا
 ا يي ةالاتم سوك رمل ليلو نه : 2 2 يا | م باقزلاقوتيالمل هلل ةنيجره

 ايوضرل قوهو ةمأع ةفصب فصو مادجال 3 قركسلا بشي نكلو ةنرعملال أضم اجا جاس يليضلالا اهل
 ل : ل ملرعفلا نالتخ لعفلا عت ةرررض
 اذاام قالي نيقرتموا نيعق جمل ج بطلخفلاوريتغرا من عكوتحيف ف ةهرضلا[ وروح ايفل من لعن يلع توق وم نأف

 َ د 000
 مناف نايؤوفمريبعل عج بطال ل !برضلاتفاضابر حده هئيوبف ىريبس لاق التين .رايزلااجبسنلا عمت! نآمزلا عم

 موق هلل يف
 مزيل ل دال زتخ بيتزتلاب معطر لليوسعيم بطال برضا ذاوهلكن وقتل ايل هلق انىلوق هل نير وكنلل نيلاثملا نيب ىا
 ناروهغللوهام ىلع قرغلا“ يود مغمرحإاو نييعت ف ىوللريخجتعتذ ميرو 02 نك وسل اكس

 هدم ركل ةيفمهيلارععطق ذا وةفصلا نمجيوعيف ةيراضلاب هفشقو لدالاف ار
 9 هك 0 ا ادعم 5 م

 مناك لع ضبع اوصوصخم رجخاارامن وولف تلزرود بمال | بيس لاق“ ل اوس
 قيل ةلومشزمايا نال فصول ل يبق نمنيلاغلا سمو سلف ىو ا فصولا 2 0

 ةوأضلابهفصو لالا قمنال ل صاح نيل عكف ف ىونعلا فصرلاوتدرا نا 0س سد
 . - ةع 2 5 ٌ - 1 1

 1 !عمردومعلا بدو هيف ادكيرق اا موبالا هلوقىف ناىرتالاةيسورمتملاب نآثلا ىفد| (لثم] دالاذ نارغتسالا مالى دقيقحلا

 لس مران تأذالا ذعت ماع. فصب تف بص رم ةركت لك ناو ةيطلاةرعاقنل لاذ لزنموه لب ايقيقحتالانم سل ا خايبشتل للبس ىلع لوق لس
 وش 1 ياللا لو 0و وت ليسو ضح أه يراهن فرعا تفيض كد رك قت اتاتملك نال ل ةيوخ ةك سدا لق
 مفصٍ] وأ 0ك رحودوف متبرهف ىريدع تاورحونف كبرعض ى يسع ىا نب ل قرغلا هدو لوت 0ك بطول ال "ل نيرا ةر ايا ناكف هته نم

 امو مايسوى 8 5 3 . | | قءاج لثمواشلاو ةزرلانمريخ لجرلا
 وغلا ناب بيلو كلك ب ل عفمل اف نوكي نا غيض الأ ذال هيدالوحفمقوأ شم كاتلدازك لما لان لم
 طع ريع لعفل عقول ةلضف ب لوجفللاو بووهخلاب موق ألف براشلاب خي السا انا تزئاللخ ا ل ا 1 هللا ماس | |تاضالان ثم ميارلاو قوسلللخدإ
 0 لا د 2” . 0 , | (تاقاوفلتخ اوبءاوث اسنا عبرا ةزهن
 انآمزالةيف رايزلأ عمنا نع رابعا لمفلا نمزج ناف مي لوعفموهو موب ل كمل
 ديصتنوه وا نهزلاو جواخلل 2 نييتلا نم

 أ
 ا
| 

 ا

 ا
 نقلا ونماذج مفرج مالب لو ملل يضريزقجلار كملف ةفتع ل جتا ةيرعض قاومنم 3 55 انا | 5 0 1 : تلا 0 0 درر ل وح ا 00 ل لمعلا لاه زازا 0 ا

 نيرعلا عمي يرحل زم ]امكن تلارم) تلخداذا وو مندحإو نيب لوملا لان انجل لو هلك ما يلطاذك هيفا قتلو رار هانا تاايلا دوا يزال اي وا ةريذف رقت ذن نإ ل خشن لف بطاذملا بود لع اير ولع مناف | | مالا د فل لاف مالكلا ليوطتنلد قعزلا
 كلبه اركرسلل زرعلا ناكراوش مرمعلا توا يعل قبر غلا ويقت سي >) قوص لا. | نرخ ىلا لقفحال ايف فنصملا لق 8 ُ 1 0 .| |ذيعاد يتوق هلشمامكدتبلا ىدكح زملاءك تلضدا ذاع زودت ةماةفصب تفصواذاقركتلازااكؤع قل تب | اد تان رباع يمال د مقالا منا ثيح نم ودمر سن

 ءاأ١٠ 2 .
 : 0 د فورايلو مالروهتو تبرع )هايل انهو [مكق ارغتس الو قعبأتو مالسالازغل 1 وؤالارو ترامتالارمق ا

 ميش ب ساقي “لن ومع ىكحم فصولاز
 اهز>ززج اش قم اهعم اجي نا ملف ءالزا نكيرلا يعم اجريمن أر م اكرمالكل || نه ل اقول تح فصلا مثومحل سا زل ميرمعل رجسو ىلوت ١س ظ "كلل نكاننيهو ايضلا نحب ناك ذاوي نامنم هزلي ل كل ةنلاربخذ_مت اول عيلر شل كاربخاف تعتراذا عركنا | باج لاوس ا انلق مين غيضيفارغلا مضوم ىف ةركت تالا فصرلا نعمطق ىاظفل نا ليق نا ولا ةيفصولارعمطق ملف( نإ: با ىس ]| | 1 :

 1! سفعنم نإبرقل رجب نلحلا نوكي يكسر حاولا ميلا ن وكي نشنيح ناكل والا نأب يهل ارقحت عن ايلوم نوكي منأؤ اص اخ مويلا نك!ذا
 نيعم لعاف ل نوكي ناريغ نم:تئاب نب >قلعتممتراهطر (ةرهط ضف عبد باها اميا ءاببتفلا مالك ىف هريظنو زيا هيدري ملا نكمل ف ىلوت 7س
 نكت الفميف نكمم بطاخحلا لع أفلا نهريملا ناذ نيرتزيخ تسلك هريظنو زل هيفري جست لوق ( | ح( سس :٠) مومحلا ىلع ل سيسن ر يضل نم نكمي
 ا ًاصخلب مهيضوت "بط أ[خحغلا هين ريذخي نكل ساو لكا لب حار لكلكا تع



 , د نيتلا حقيبح دال حارا ل لصالا نافل 0ل يرلتلا حرص لئن ليقول لس عضوتلا بحاص مهنتو ضم ين بع ذاك ل20
 + ىندا "لمح نايزلا, نت درجلا قلطملاذ (اقملا ةيلب اقيسح لزق كش لسجل ةرثتلاب ينعزلا دوربعملافصوبإ نلو قركتل كلوت كندا لامكأ
 ب .ط ليلو زمعلو قاوغتساال ليل ومحازه شخ ىفل نان الا نالت 0كم نشحكلا ىف نكلكل للعلم اهريغ و يدلك لش كرا تلج اقيم ال
 1 ةيجايبز توسكوغ ملغ مل نوكي ناب اصأخ نوكي نق ءذم ختسملار أذ .نم ىذتسملا مومعل اليلد سيل م انثاتساالا نل تلق ناق #نيزلا الا كلوقب ماننتتسالا ف
 : ئازجبا نموه أم مانشتس 1>) مومعل لليل د .نم تسل اخذ لول نمد ارذا نموه ارم ءانث تس نا دارملا نإ تلق احا اواالا رضع ى شع وخ د نعريسأ وا مسأر الا
 ى فلرعتلا نرحنموعا ماللاب انهه دارملا نا ىلا داسيا لاثملا نهرو مما خلق راسلا وتو لرق 0ك موتالف زجل ءانثتسا نقحح نيرو كنملا نيلاثملا فد
 ِِح 0 ا لالا تا ل ا ة لوصوللمسا

 يوه علا >7 ل ايلا ليلر لأب دزرللو سرح . 1 جحا
 0 اذا م_ ماعلا مم

 .؟ لق هلا يملا نسب نير تعلن | ناكداوسرخل ق*لاراصي يملا ويقتسي مادارا قل ضالاوهرهعلا الع
 5 مدربا كلف ىنأاما ةشافلا ءرعل زلغتسالوأ | .٠ 00 1 ا

 ل يرو مكمل نركب يل فدانا ىف ل ضال ثا طف احر اخرس لَق نرضعبلا هيلا بهذ ار كاسه ذوا صراخ عأ
 . 5 |ضروي ىنمفرشبلا قوطنعجراخاينرلا كنإ | "لحرتاتوترفىصعشقامتدلوتك 0 2 هس لي ل
 0 0 دارلا ينكر نآبر هجلاوقت ل نآذ ةركلاك نسا او نزل ةوعللو ني

 ؛ب :ضع عيمج ىلا تأد نصلا ميمجفرص ضديالا ١2 عد 0
 5 عا طزرختس نبه سياف نه سقوايت لا| بدبس لكلا ىندال للتمت نجل العز يخ قبس عفوك درهلو ا

 يب ةيعمعجلا دير يزغت لع مالكلا نال نجاو "4 تا

 7 2 اناس عالذا ل كلش نسل يقم مالا ا. لرخد نا عير نقلا نه ىلرق

 2 اجو لعب نهيل ف ننيح وأ | مسخ ىفل نان لارا ءلوق قات يقي لعل يعوتسيذ تاتا يامال
 17م نابجت مالل ةيرغللابجوم ةيممجلاءقب نأ

 ١ تعا طقسي ىتحيلاثماو ىف يئازلوتراتلاو رات وقد تضلوا نواو: ريال 2 يب ةيعجارابتعءاطقستو سلا ىلع مالل لميت
 ا( بلغ هانم طرح ةيدوهزلا | كل يشق ومحل تجول هلق ىلع ميرغت نيلي نإ ل ع عملو تلخ داذا ةيعمسبل "_ دهعلالطتيصرر ا ماللا نإ تلق نق زنا نوكيلأ اماه لو ع 3.”لعرطل جب 3 تلخدا ذا

 ا ا ا سب

 هك قاىطب نوكي نازاوهل شجي صخلا ف ن اريشمفل

 + ف نلوم نكاد تلقب فالدلا | طمو.ةهيومعةرغق مي ناد ماددرفملا مال للغد ناكاذا
 | سس ل سنجلالوقارغتسال درا ذا نا مالو طيولا حج قبول ذا كلثلا هلا

 مشو - داام فراج 2غ تن يس 31 ّ

 ل المعةوسن ”ماللانددب| |موزتب تنيش حبل هو ف روش تلتلار وداد نوكيل سنجل القل مير ابنا ٠
 ل ةلماوةارما يوزاب دج ماا ةثيصبأ [ 0 مهام ثنو ورعد دل نوكيل سجل لعل هكدا

 ١ ةيمتاسونلالا بانازلا يلي هلغ
 )0 ' 0 2 ا او ع تا 5 ل رمم ع 4 ادب ساسي | قكتف نال نيكل قفل تارصلان85نلقو هرم انا ل لجيع) للعتملو

 ب تو ابضيبل لاق نككيقح ف جيزالا ليدل 0 0 0
 لل قدا نورت نيالا نيكأسلاوكنلا ءاقغل لل ايف معير ابل فاشل ادعو نيكسللوربقفل ارساجتٌرَضلا

 تو [مالأ تاو ررلاو هول نش اكن م نيكسللو قش

 ٠ © لايو مزن مركسملاو سانلا لاسياكومتيبإ | هك 0 0 0
 ير لمادة نتي ازانحاو اقم ىف ةيزحملاو ركنا رجا مززأب هبنرقت ىف درواويمعتنلا ةفرعلل
 ع لج توك دانت يارد لماتلا جدأ ! دال يعبر كاك هفرعم ت نيعا ذا قركتلاو لأقف ماعلا تحابم نم شللذ
 6 ةيلصدرراترلك غاركيول نادل 41 تهتن أ |[ت 3 تا حت + تاو 0
 0 مريب يرو عزف | ديعااذاف اهوخو مالعالا دود ةفاضالا ول ماللاب فيرعتل >اروصتن انهو

 قف تناوميم اخىل والا تناك ناو تمأع ةيناثلا تناك

 )ل و”لاريغ يناثلا تناك ركت ت ليعاا ذ |نووف صخخدل
 ؟ فيرعتلا نيرط نركب مواهت دس داريكتلا» 4ف الخ ررقملاو ةراكن اههف قبتولو نيدن عون تنيعتل ل هالاربع تناك وا نت هشام

 شح ةركن ةؤرعملا ةداعا معمل يذ اضالاوا ماللا

 0 اا يل 0لل تارادبالاولسسااو تايوصوللاك اهوغو هلرق لإ ىلعلا نيرطب لب لوصر
2 

 '. لامع ةوسن ثلن مجوزتب جتني ماللا نودبا

 هلثمو د قلثل ودام ثنح أ لايقاب عمجلا تصر اكول وءاسنلا جبوزت كت لاا ذا رحاوةلرم

 ا ير اصمقح وهف عشلا سعب نمءاضلا ن

 م را وح وجب | د ةركلا حذار كامل .ناوت ل ما:ةيفوااقلل نهى ليقادتيأءاره ميل لمعمل

 © ,ضاجلا] للوصل ا نوكي لذ سنجلا تحيل خ

 نونا انا لاحت ل فكر ندع ن يف قدسأم املا راش كل ذ ناكمةللأب 0 3
 كن ررضيالا هو لو 0لش ليا نكتص ختان يختل دلسرااذا قادت لوقك يع نوكيت قبسأم ل ةيدأشا كلذ ناكماللب

 نمبر سكديوةذا شالو امال كرا ل فعمل ريشي الا ىدل ىل هلا ريع ةيناتلا تنك ةرعم ت ررعا ذا ةيفرعملاو

 .ةيناث اكوا ملدا لح رك نينار دق دا تال نمو ءإق هلل يالا يوسر نوع ىلانلسر دكا نكح جيلا مظنو ةلزك نه نا كلي
 كار

 ” نيل يعنوهو >قيشحلا نم هنيعم صح لاما ماللأب ةراش>لا نا غولن ل3 امكليصفتتلا ار صل وه سمعلا نالعملق ( لرسر
 ع تا يا لا مي ل اال 1 ا و ا باك لاوس

 2 نم نارغتساالاو ىنهنلا سلاف قارختس الاوهو اكوا قهزلا نمرعلا هه دززوسلا لخد !ذ_اركيضعبلا ةنيرق هيف دجوب نام! ةيلارقتفي ثييحب نولي
 ب د اهيضرت ماس | ةدبراٌولعجو لص احلا أو نخا موقلا ناالاربغ كر هعلاو ةقبقعلا فد يحتل هاللا نا ىلا نوققحل ا بعذا نلو ةقيفحلا ضيرعتزمورف
 "رابعا نو نب ةقيقت ا رضن ىلعركملا نال لغتس الا وثر يمن للامكو نيعتلاةقبقحسمن) داخل سهعلا وه جارلا هسا ص>] للوقنف ازه سيتا ذا المهست
 1 تازعلماتديفو ءلوق ١) قارفنتسالا اعاد نقم فهن لا لاعج ينال رظن ميضوتل ايحاص سل ممل .يركذ انو كلذ سعب ل اون دج ليظدارفالا

 2و ىاشلا في ىهتربتحملاذ ولا لو الا نيع ةينأشلا تناك لو 0"( ل: سمه ةرفار عرسي كوسم -نلخلا ردد ام نوكبل انلرق هوا نيليل نلاب المعصملا لفت
 ر



 أميل رف ومال اع لورا سدز تخيم يارس ل حلية ةرعس ورع ةداما وة ركل ةداما ع هت اقل نيت هاذ
 حج .”يو دره نيلمدجرتح او ىف ”|لطسقل لاذ انكدوعمص كيب فيي نمنإزرما ربو روصنم نب نيعس ناورزلاا يو رمل رت كس ةرختالاو اين سلتا اهلل

 هل نك قفمحو شبامزىولبلا شملان علوقي اكو علا هع تسافر زاك و 3
 اا اب حلا سا اراب هو طم داون ع 0 ١
 وع طحاو سي سلا سعت لم يقف د رمل نآب لوآمف اعنع هنن اوضر سايح تبا ىو راماماد سيكاتلل نوكي فعلا مالكالنم ناتلتمالس ايم ىنألا
 0 ب حاول ار مالا يعكف
 0 1 نمرحلو لكف ةسي جلل ةشئااخلل اليصحت نايتس سلمي نانيتسالاد ا 2
 يس اج جيتنل رالابكأ ع ليالاريكاتركلا 3

 :كيالا
 قروتص ةزمملا نا ليم زئاي ان[ تناكلأت 3
 أملا مهنا للسير سعلا ممن اذ للدت لق نيت رع اقل /ريكاض لاشم و قبس اهفروك زم ةلدديائلاف ضعبلالوانتت ةركتلاو سابا يف

 او لا
 ابنى وهل عاام نابل حج ورب سل نعام 00 :
 ايروصف هموت فركفف قولا كلب تشاء ار كتم لاقد ناري اذ اب للا وهو وبل 1

 نالت يال قلل انهى ىرسعمهالزف لقوم أ هيركف ذا نيعي نيرعي 0
 قكل نيف ذرحةراشا الب نيمتلا تاوعو وق 7

 ل ]ييئالائاتكيبز عم ناب انكسز مهن الرق ررالمكىلواالل ازيك ةيناذلاةلمجلا 4 ا

 ضاثلا تنك هينآلا تناك ةركن تريعلاذ والحل ئسيلاو اذحل لسعلا نوكيف نيبب اتكهعم نا 0000

 بيير هي لدي حةرشالب تيتا الرج تاكو مال لل 0
 مانو ةلسب طم دادس مايصاقت ساق [ تسد مومو ميلك

 ا هرخأ سلب ىف يرخ [ريرهاش ةرعضعب ةلصب نيقسريغ فل يشرف 0
 رقع الاول والطلرضع كان اولي نا ىغينيورأفلا يزيد ل الن ايم سويس

 ةخسن ف تيأر ريض الف ميبشتل للبس
 كرهت اذ دأرأبم «انزنا بانكازهو للاعت لوطكراخملاععرتؤرعم قركتا دات دقفلاوأ | زايتس كاضب فلاب نضام يرتكم
 انف اكلا ليرشتتو َقفلاب ثاصلار نحلو
 بانكلاف تليق نمنيتفناط لع بادكل مننا لوقت نأ نومحرتوكل لوقو اطريل نيخت ل هلل كح بس لو
 ةرمأغملا هرععم ةركت ةركتلا دأدت قو ليجلاو ةيروتلا ىاثلاو تأ رارقلا لوالإ ا - 0
 عه. ةفرعم ةهزرعلل داعت لقو هلا ضردالاىفو هلاءأمسلا ف ىنلاوهو لأن هلوقكا ايم لو عطس طلو سك مكساج اعتلقو ُهْل انه ةيزولا مج اري رسال نال فل
 د ادعو ةزجل تاناورلي : للك صم نيل, باتكلا كيل ل زنا ىنلاوظو للعت.لوقكةريانملا| ا سارت خلاولوفت ن ارلرق هلك مفنلارعشتو ا

3 

 حلو هلل وكمل اهنا ىلادت ىلوقك ةرماغملا رع عم ةركن ةفؤرعملادأعت نقو باتكل نع 0 المل

 ٍلزئاو اهبظن لب نإ ضجر اكو اولا ف صيصققلا يل ىعنسا صقل ند صل رك عل خرجت كلذ نك ةلوغن سا هوت عرنسوف

 ظ2ظ010111101 10 2 0

 ايون .نقاع لاونج هلو ناتزجستائاىتل لف سلا هك يجن هل
 تن وقالو تال ىذلا 7 -_ ذاطاناماادانز ةلقرمستا

 لاق 0لل صرصغل اى لو سي لت 0
 'تيقل لاق نمنلليق نآذ سحاولإ

 . ماعلا ىازلاوهايينلاق كلج قعوأزرعال ذل مملا ىف 1510 نيكفالقعد افرح[ ينال عبانحاو ثدرالاورثللبلاف
 ىآر ذا نهو نحاول ىلا تفئاطلا ص يصق و مف قوفامخ نحاول وساوه لب طشرلاك ملل تسيل فت أطلا نا ىعي ةفث اطلاو كو 0اس اوه ىزلا

 5 1 سبا هفنأط مهنمتءقرف لكن يرن ولف ىلا تلق او ىف سن ناق سا نبا
 "لا لكل ريكاا نمل سيستم لب مالك ال دح نكل رحل لون نسم لولا نحت لق زلامالس:لازف لاقوسسلرت ( مره

 اشلاب رفع نخر او ياحمام معد هس ” |باو لاوس
 : رح سلجم ناكر ف ارارق الا ناكرخ رسام ىف لاق اشو نافل الامزإ بالف لال اريكأت تافال يرماخلر جز لارا ارث“لا نوكسنيلدالا
 ءرلتلاو لا5 تلقزلا كلذ لاثماو ىلوق 04 له: سح او فلا لب نافل الارمزلب الف ىلو اللا,سركأت ىف اتلإراززالا نكي نيرخشالا نيه اشلاروضحب راو

 8 داتا نل5و له ذ نع انفص لس تسال تيب نم ا نكو انك راد تيافراولا تلخسواو 0
 م ٠١ قرط ثلدبمالكلا نه لبق ليبتفلاا نه نمرعشلاا نه نويكى ميولتلا بحاصرظن نو تلق ه:اذناكىنلاك أموت نعجري نا مايالىسع



 د 1 باهممب تطلع هاورإ اهتانحؤرلا ومجلات
 1 غيت ذ سنجلا ما نو نب دمجلاك ضل ضب حا

 امهجللر نشكل امج لاقو نوزنك ع ايلع احانه رحلوا ملل ا هصي صنع ىهتلسف دما دج
 | دجال نه د ازا اكتم لو 0لسمب نحلملاو .ضيصب درغلا ى امخأت لق لست لاو |مسبلا لقامصيصخ ىتتسن

 ايها قنلل مع دارما نا باوحتو عجل نمد نينشتالا نا لات ف اكل بحاص نافرسم عابجتال لي :ذلل لها مادجاب لاقل انآ عركة رمق سنجل ماب ف
 نأيبلش ا ا مرسل فاشكلا بحاصو :غلا لله

 م ذممجب ]كح نينش الل نا ليل ناي تبغ يتارأبظعأب لب ارعاصف نين الل ةعرسضومعمجلا رتغهسص رار يتم أي ©) نكل تع اسما وكحرلوق هك للا ني بلال ماكمالا
 ليت الاو تيما ةفيلممل ىصرملاو ثراولا نميرحاو لك أف للا الذقس لق 04 تيمل؛ لامه هل نيتللا لت شر خررلتلا ىف !نكشبإ 3 اا لقا

 كاردملل|عتتةييصولا نوكتف ةيرايلخا ةلفان ةيصولاور الخ الب اعطت تبأت شرالا نآف ثاريلل ةيصولا هل منتو كزاولت نقلل ىف | نكن يوكضيلخإر ىسكرو خش اجيب
 /لآق نمطلغ قو عيأتلاوؤ يلع لمجي موبتملا ىف نينشاك عرس رست “بح يمججلا لمحل سضئارفلا لذاونلا_ سبت حجحف

 تاريملا اطقم ةيصولان>) ضرؤلل لفنلا يكب تكة يصولا 2 و 0

 امنا ليق مايالا نيمي ىلا موقبانسحاو ناكولد نيتي هلل ّ 2 ِ ظل اا

 دقت ليزانلب مامالا عرمأي/ديشىرتقلا نكاذأأ لول م نعاضفللا تاذل رضي ارحلرلا رع لولا هقجاف ضل مثالبةنقرعلل عوج
 هاك( ريع ن رقي ناب املا كرم أي ارحاو ناك اذاو مسفنب ٍ ١ ١

 تلا ناك ذاذ زيا بامقيل) جاك” نشا ىسق ذأ |, : . اور فن نالت هلال نان ءامان مج, انلاو ماللإبةرعم تفيصب دف ةأرملأ ف فلل بيتت عون ءاسلاوةارملا
 0 اكاذاذزياومصخ لوف كل نينا ىسقلل ناكاذا أف للا قانلازونلاو تبا جلرلالا ميمو تني ثرشجلا لب رعد وول

0-0 
 صيف مامإلا ءضترهو هك تبقين ةعامجلا] | < 1 ِ : : :

 ناوعو لاكش: مرد لاعرشلا اداب هوقلطقف تر اكأم مي نحلب سجل ملا مال هلخةريولاسارتتمءاسنو لجسم ”فيص
 دال الها حرج تلنلا ممجلا ةحارتا) لنا الكر اكؤه صيمعختو جديا وطه ناك اذ أف ةعمجاربغ ةعاسلا ىف ابوس ناكاذا

 مشا مو ةفاشل !باههصارضعب لاقو كد مقمرءافهلاا تافل دل فاريشلن هتك قيولولف

 انيقوفأرف ننال جلل هيلع هلوقب اكس يلا صيصتةلاوتنيف نإ عمجل )تارا
 الرف تو اراد شايع هن قو ارقام ب طمع :
 ارتحت ةريمنإلل نآذ يجو اةاققسا ةءامجل كح نينالل تاريلل بارز نافأيأصولا
 امنا ز>راكس سل ل نلظلارمالل ناو بجو تاولاو ت”انبللامك يذلا

 اضف فنلاةيسبت ثاريملاعتتتوت ولاا رعب ةلختتس بج وكةضاريملا خل ةيصولا
 ناقحتسي ناوذل هلو نيز قوتها وا نالوم هل ون رلخ ىلا ولى عدا

 مةلتلالع عشت انكار مسمر نيبشا ىرتقملارراكاخ| تسل [امتالا مرضت ةنس ىلع

 ًاهلكتءامجلاف بكس ماهل زاك ذوأعطسوتي ةنعدنإ# سوي ىلا الغ
 قنعذ ا تفسوب ىبالاف”لخ ماملاىوس لاجر فش طقاشتأ هيف نأذ ةعمجلاق

 ٠ ٠ كرسامك دولا ظاامالا مزقت نسي ناوزليف (امالا مزقت
 سي لشمال نما رابع نسا ليت نيالا

 لج رش كلا نسحوع امل حاول نم ابوسحت ناكر ظالم
 نماثوسحم نكيولولو اياصولاو تيسراوملا طديورمم ثيمرملل
 ةملكذ ممجالا قت ةينس دك. "ورم شيب لحل لزعسص# ةج يح

 داربادجو :انهبو عل نامل وارمملللوق

 مواياصولا» ثيراوملا لع ارو :جانيمهدارلازودو املك
 0يلا خص الفولخلا منان ههرامرا نمر شل [ضعذل

 مياشلإرم وعبد ام لعن يل محلا تن ىوسرخ هوم ثيب
 ةعمجلاءا دا > وعل طرش مارثالا نأف تعمجبلا هدا ل 0ك
 تاوليصلا ساس فالف دم اسجل :لجنم لعجي نإ نكمسالف
 ابهذ لججي نا,نكمف اياد |: وصن طرشن سيل( والا ناف

 قعصت ءادا صل نليرش كالا نيللاقو .ةعلحلا
 كتلي هرم ميركل رعس تلد ليل نب مامالاووس دن
 | بلوق حك |وعسأو قا خنئلوقب هاوس الذ و بيطغلاوه
 3 ادوهشملاوها نهنا(ن طيش سحاولا لس ايلع لاف
 1 "لوس نارج نعديبا نع ب وحش رريزممك غن د وادولإ نادر

 ْع نان طيش نآيكلاو ناطيش كارلا ةيطش
 م .|رحلول للغشيعل لسع ناطيش لو هلك بير دفا
 اج م طصرمرلاره حا تاما ذا تال ناناطيش لو لع

 ْ يه داذ نأ ةيفاك عابس بكر ءكلشلاو لق هل نك
 . يضل .تاططم لف عقدولو نأيق[يلارساتسا ةجأصن سس
 زك لاخلا نيرلو لاح قيد «هضرتالا بهذ

 ومحل ناوهو عريخ ىركذرتنلا تلاغلا باوجلا مار كني (ةهالاووس نانا
 نينقثالاو سحاولاةفاسم نعود زون مال مالع ل نافاس /ةوقرج ف

 ده ارفسلا ةزيجاون لاحظ ن حاولا ىشنو لق لس اعمللا +
 0 : 5 هل 00

 00 لإ ”يلعلاةف ملاحللةرحلول لقبر نينغالل صخر تلا لاووارإو ل ةيفاك عامصو ابكر
 ]وللا ةروكنمأ يوب تاجسق قبو ماج اهقو اف نانئالامالتلا نيثاطع مقتو عمج اب ةصوصت# >عيصانلمن نآهت ع ريفر هر عجرم برأ 1 5

 13 سصتخجر يس انلمذ ناوهو وقنا بحل ةراتخاام | 1
 2 زل مجلاو :ينلتلا نيب اظفل كراشموه لب عمعلاب

 خو انتيامف لات لل وعفملاوس | :غيص قتشب ")ف ارهاظ نالع فريف ناكر اشتملاو كراش نعم كزتنشا نال لوعفصوسا ةغيص تسيدلو ملا رذ ىنلامغ ٠ جب ةلط هل زقن نوط ةفيصوع ءاملعلاوظع لاذ كراش ما2لاق ل اهقرف امو ذلشلاد نيش الاكس ىلك حملا ازهورتن ا جاريخلا ناك لمارريف

 /نينشا ىرتقملا ناك اذا ١-2 ةص«ءاسنلا عمج رقي ةءرلاذالاو هظفل نعى!( -:ر رج ا |رمجسل تايمسما دارد الاب دارملا دال نب ىفآعملا ن
 ارثككل فورت ككل از وجاولاةزنكالا وعام صيصختاءتنم ىارلسلل مرش ىف مولحلا رجب لاق لا ءصيصخ ىهتسو ملف م سر

 31731# 1 1 1 جلال وأو ىلع نمددرمل اف عمجت ال أجنال نلن ىلا صيصتخت عع اعمج ناك نال نا مالس الز االا لأ امد ةيفنجلرانفرصو سح ار ىلا ف” عليقد سينما

 هك 0 0
 ةثلشلاو نان اطيش نانث الا دزاظيش قفراؤكلاةبلغو لسالا فعضا

 2 قاتلاطعلالاذ نكءلعاررهظو مالسالا بلغ سبنحلاولأ | ٠ 00-70-20 ؛لاؤراطيش لحلول لة فرانك ميغ ةلسنالا

 2 |لفآلا نيكو نع باوجلاو نأتتا عمجلل لقا ناولعف |[:
 كا ا ب 0

 4. روضوعبناف تمامهيب كرتشم دنا ىنإيلاد ممج وثمان

 سيات زالطإل امم ألا رانسإل بتاع ب نيبال اا 3 تان هن 2| عاضوالاب ةفلتنملا قاةيللاءوضومنوكي ام +

 جنك قوش للا ىرتنت ليقو بكل ملهي ةلف دروسكو لج: الفزنكالا رو صحم ريغ اعلا دارفا ناف ل صحت ريغ !زهو فصنلا ل لشازلاب

 .٠ رفلل عم لقنلا ناك ثارت تيصرلا كت تولع هالكو لأن ةيصرلا عض ثرالا نال امجتلاب ىلا يسن (للرسر « بيرل ب ومسمع لولا



 لس دو نجلا ةقفتم دازذا لوأنتي ماعلا نإ نم اهلا ثحب ةماعلا 20م نلت انا دازالل لد اّنال ذ انصاخلل بج دازنالل لو انتا تازلاوهو لت جلس

 تيفإل اىونعم كريشمرلق علي زارتحول بوز اذ كرف 0عرثولا بحاص ل اهلا لقد ءلو تلس هل مومض عن الو ليذ مشل ف ىتن شلال ىو نايس اكملت
 :ةأتسلا نلت !رقالا نركىلغفلللا كارتشسالا ىف ةك) هنا هيفدميوقنلل !حالص سعوهاكظفللا هارتشلا ىف لخاد ىلرت 0ع تاريجاكل لرمشل لليبس هع ولت يس
 ةقمأتلا طش لاو كلل صاذلل ثعبىن ه!زلا تفر عاتكىلوت كل ورق لت نهضن ا, نصيرتي تاقلطملاو لات لوقف هل هفاثلا لوا و.لوت ةقيربصتا فزاع رض -ةقح وهف ضعبل ارنع اماو ضعبل لرنعا نمو ىلظفللا كيرشنالاب ثإ كرش ىلو 82 داتقلا طرخ ىلتفللا ءاارتش "رأي وقلاف [ليعضرلابأ(شاريبر ريل عضرلاركوناكلب

 2 ار لا ترو اماورتاو سين راع 2 دوو ءايقؤايشلا. قاتم لمعلا لوثو لمأناب قاحتم زئارعرتيل عمل للرق نا ةرابجلا يجو
 ووو مناف ت 11 او ملا ةراورع ال ضرع ازا و نحوتملا ازهو يلمعلل طرش ءتاعم ثا هرج ضعت مجرتل لم أتلا نإ

 اج مشل لعاشلا مرتتمل نتن لع لماتلا زفت مزل كلن
 جاةمعارخ قتل الز هلل موزلملا نك لطأب هزاللام
 4 : ب | نحاو تباثلا نكد عبس ام .عارتشملل مهمعال هنأذ
 صايل ميزه و طق نيينملل نيب كرتشل.]وأنتيل سحااولاق وف امذارقالاب دارا اهنحوويحر 0 حادا نيو مربي هر ىفآعملا نم
 ا د <> هلع , ا سبأ | نين ىف تل اد ىلوق 0لط نقر بجتحتالا دعا
 نتنارتحلول مقاول نأيبل ل ربل لل. هسرةءلوقورمأم اعنأعلا مجد اةفلتع ل فوأ 0 3 نال تامر ا

 ع و اولا ةثلث

 نوكرابتعاب تاه عونلاخفلرعزارتحا اهنا ليو قاتم اكل مخل ايس نا عقاغل |[ كله بسير تالا در
 م انوكرابتعابو كرتشملا ده .رتر واخ ىونعم دراشم دو ولازعم الامضجيو نيرهط أه لع نركي نا مزل يي 8

 :ةلمهتللربوبحلاربزه نيب كرام + 8 .روطاو ضيقا انفال د 0 0 3 0 0 دي 2
 ادت كا ةيفوانكض يحب ةينحويادريطلابئذاشلالَانفذ نادل ير لجل ميش كاش يعاب تارج نافذ ت رق ىف

 دج نادال زد 00 او 01 >رصغم رمق آم دبع تلت للا تئلوق ربع نم ءو
 «"ضعب ىلامضعب تممضو ءتحمجرم ان آرق ئشلا وتر

 ماسالا ا *اناصرم لقت !ذ اوحنلا ءرق لاقي لاقتنال اول

 ما فجنمل [كاورم ا, دعرتشلت ١ اودنلت دخعصن .| متع مرقلا نا ىتعيز/ك ا ضيعحلل ن إو
 - 3 مجبل 5 6 00

 قيقحتو لطيفا ميل) لا ةلقعنلا نكو ؟درهطلا أياد مرلاوه عقجاو لاذسالا 2 0

 فتسيم

 روسو هل ضنمرمىقو تشلثلا بجرم لطبين

 سيسر اولو ثلث محلل قاد ممج ءورقلا نا ةعيزلا مج لقإ

 :افرهطلا ف الخ تماج نال كا لقتنلاو قولا مروع نت رضهلا) يراود سا دان الناب
 الجلال نتا لكون ملا أيا نان أو لقتتسالو مهو عماغرسب 00000 2
 ضو قو ىلرل اىدأب ىف عاتجتالل له ناكر لاقت !]فب تسيل هن ةرهطلامأيا | علا ماب نا ا 9. امنا ١ تاو

 يوفره لاو هلع اواقلل .هسينالا نهد تسجل ريضتل ىف كلذ 0 00 0 لاو أد طع بوزخلاو عاتجت
 لقى امكشم ع راينا هو داري نازوج وقال للاةوام ينعم ةدارا 7 00 000 5 هَ رظاملاب لافتجالاو مداتأنب قفل صال وهرهطلا ناكربهطلاب

 000000 ةولضلا» علال ولصي هتكتالموأ ا

 عكف ١ انيرعأع نعم حلب وأ الابل أن كارلا ةياغ ىف مالكا نع ناكنملاوكد١ ةيوهاارعو وسيم وغرق سام ةداداسأ 0777:5706 30017
 دأب اتمزلاوع لكلام ذم وعم لأب 01 درطتب و :كتالملاو| 0 امانا
 0 ,نلاهيإأ )0000 0 تالا مم

 و ماننعالا لتزيين زلا حر للاعت هللا نمل هلك
 ا لا لدم بإب نيران طو تا فصلاز اسك فومعرلا|

 نيكل ىل جر وكصللا نع لصن لذ نراها, نيحلاو دابر تار لكي هيجل ناسا 0ك عبسنلا قلعتن نابل ركل انمدرلرت هل
 ظشللا نوكم مزطالاو م عر تح لو زارتمحال 3 ركبه متلا نيق لك نإ درب ال5 0مم نيدرزت لب ادارتا لو أنتن ءرقلا ناره لخد عفد جع

 درا زجل ريل نأ دو سما فالتخأب دارازلادو سلة ولحم لو ) 0س ائ اوس ؟ر احناو ةقيقحلا نيبرعمجلا مزلنالاوازاممالد نيارنمعملاعو ِ

 تح اشيح نمرابلعاو ةيدوجرمل زعم ثيحنمرابتعا نارأيتعال ىه زارأتمأ: تاثلولا اس( سر, اعلا هلامك كرتشملا اظل يلع لني انهغ ذل ارلخم ماو ىنعم
 آهن | ثيحنمزملا هل زلشم لق( وج مي وقتلا بح اصر اةعرهو ىظفل هلرتشم ن:انلادابتعاب و مم لس الا زخير ات وشو ىولعم لّردشم لوالارابتعأن ءدارف
 ضيفا اهمايارا ةرابطامارهطلا ثلإ نكر ممأي اوا مدام اوهبف ضيح ام |نيينعمرهطلاو ضيم نإ صخلملاو لاا ةينفححو ىلوق (٠١ سر اا
 اا: قاعي لقي الع ل عا ضيا كلما زل مرلا مأيا ناك اد ءلرق قا رامرمبطلا نال نع ءرقلا ىنحل بسأنم نيريرقتلا الك لع
 ؟ايأذ (ابالا طبجامح نإو ل ةدتنم يو ميكس اكو حميع سيل ناؤ رهطلا ف الاخ عما سيل نأك ناو لقتنمو مىتجم ميلاد ةقيقح طعن اح نادر هطلا
 16 ا قرارعلا نمروحرلا ف هلا عاتجلا) لحم ىه ضيا مارا نا نحب نكت درعاظلا ىف اتجالا لحم ىف رزطلا ميما وعاد لاقتن الاو ع امتجتلا



 2 نيرحار لكل روضومظفلا د ل قي نك ئأقلر لاعتسالا نع ريغ اأن كاب دارو .ىيزو اج ملال ذ لع مشتقي تيجباظفل الحج ا نصصخ و هلع
 حاول اذزحالا عملا ىف لاهعتسا عم ةراتورجشلا ىنعملا ىف لايعتساربغ نم عم ةرات ظفلالعتسيف ونجا طازنشا الو د لنا طارتشاريغ نمى !ًاقلطم نيينمعملا
 8 2 ميلتلا ىفانكيزعلل كل ري ظفلاب دار اجيال لهواظ فلا أس نبا راج فارع د ناحل: نيت او لا لعصر افلا نع

 ا 3 اطلق قس ساو نالطا ةءنيبتملا ةاازاوا اذ لآ ةلسوزنا نكت لطا الاد نحاو قالطا ىف نافصرلا ريتعاول الم زليف لق
 : م اك لو 0ث نيينعملا نيب ىاام هيب ملرق 0ك ظفاشلا سنع تل ةننعو ءلرق وسام مع :لطابوهو لو 0ع اجلا تاوالع نم قلع 3

 عم ج دوومجلا نيب قا ءالذاضياز اهزومجاكنا كلل ازب اقر للا ةزتأسا ذاتسالولسلل مرش ذا نكرومب ًازاجأم او موصل ءوضو ع رسبل ظفللا رك ةقيقح ١
 ّ . تام را دلال 0 عراد تل مدا اعلا لاق 04 لمأتذ نييشعن ارم نحاو لكيب

 امي دارملاوأم ىلإ حجار ربمخ عرس 9
 ا نير اهزشم دوك اهات اذ ينال خيلاو جرت يو لاش

 ِ لاكش عفد زم نع شاول 3 لم لم اتءهوبو
 ا رآبتعافوديخ عب دادتل ثيحب نيل يفللا صلشخ عض ولان ميارجكدلا زوال ضفتالما

 ةعيمعإ نمجنركي الف ى 0
 يي ليال الاكل ذ نالؤياذاضي لو كلل | متدا ابجي علا لل هعضوريأبو صاح ابحي از هضو

 دارملاراهظا قوهامن ا ىارلان اف ىلدا ىرقالا
 0 00 !ٌوارم امنم لكن وكي نإ زيف ةصاخ

 لطاروعوزاجب الو هل باعصر كيف يأ ديمنالعخجلاو هل ووضلارضنكأ
 |رهطلاورض_حلاكةداضم تبراك اذاق اضم اهنيب نوكيا اطص كلذ ز وخكرتع

 0 0 0 ومضوم كينرم رجلا ةدارزتجل نيو نجل, زول)
 ريكو ليلرب لو علط مكحفانمب | (+ | | هوي جدرضعب كلراشما ثممجتزامق ل دؤلا ماو لاقف لوول ودب ملل كورت قولا

 2 فلو ةفيصوظتنل أقانمال
 7# نوكي نق لوؤملانا ةريرقت لخد مفد:ايلاذب 9 تمو# ةرذنألا لغرب حورحا عوويرل مادأم كزنخلارا وي ىرلابلاف

 ىلإ نتلاغي .لمثيالو ساو اربخج ركرتلا هيف لصحررا 1 5 «لوزيهنيحب ذاك ال يوتيب
 قنا مزال اد اد ميزلاكذر لا 5 ةادناوالصدرو ضاعت حةيصل ناني لبواارعركشل نإ وأ نللزعن 0 لير ورخ ادي 1 و

 3 فراص ناكو

 م 0 ل ال ا ل
 ةثلث ىف امك هخمصلا ف لم اتلاك هوغوا

 1 قيدارللو نايبلاسقأن !نمينكلو اضي'الؤهراص ىف لن نبلهؤاطخ ل ناذا

 0 01 اق اس عسر داعي نسر 1171 117 انج لدروس جرس هاا
 .ةقحلاز لحل ءابل اب قآبسلاو ةرخاتمل ةيظفللا شفار ناب هنقن و رمل انهار تلاؤ لمان, نو ل يل

 درع تفرلا ايصلا ةليلركت لِي 1لتر ةامكت يتلا لا رظنكب نو :
 0 ريال ننال عاسجل نخيل نكره ثنرلا لق هلل
 - 8 مرمر شا الكف ثنر لاقي ثفر نر
 0 هنأ ماغير لمعلا .. لولحلا نم هاو اقلارا ادانلجا ءلرقاف لح رميت 2, 1 ثفرو حؤيتلاركذ نمنع كي نرجس

 1 ا ة راج لمعلا توجو لوول وكح ىف ا طلخلالاتحإ
 ِح 2 ا (7/طجاجوس ورم اظلا امو لاقف ىف اكل ويقتلاف شوت حاج فكي الفولعلاف 2 0 ق + معل لرجلو ىنظدن للص الا ورنا بنجم لف باومشلاروكيو طلغ هد 2 هليل لجل عجسيو ناكل ءلحاد بل ذن | ب | |ىعطق_ىس)معل ليجلو ىنظمن للص احل اورذحلا بن ا لؤ باوست طلغ

 بيض رار كول تااتحا# دازعال ا 11 ير ير 2
 ع ىأرلاب لي داتلا تبث نا نه نبح نموه مدع

 0 ,ةحيص عا نضج تسيل 8 هالك اي_لكتملا دارم ى! مي دارمل غلاق 0 حطت يط تباذلاو قط ليل د ناك اولاربذعب تبث ن نثر
 0 يطا د مرع غيملابدرملاد يسرا ىلا رو رينز كلل لاب ةراع عماسلا ناك ن انهو راقد قرصفا اج
 ا ا بر ناو لمجلاو لكشلاو نا ىاررهظلا يقي تالبأ قم ىف ن كلم
 0 طرتشللا نمطظؤل نا دريالذ مع :ازأ 22 ةفيقح (ليق د طف ةقيح ليل 2 3

 ا بيس نال نلف سحاو قالط | 2 ةقيقح نيضعملا ىف عارتشللاظغل لعيد دن هدلظت هدد دكا | لاومز
 1س دالداالا عضولا نعةلفشلاو (اهيلا سصقلا ساد ىلا هنا مهض الا نك نا ءانتبلام١ نيينحلل نمرحا لكل مضر فاره كازتش الاوت » | "يس

 ِ طفلا .برصخ-ى نلا ىدملا تسال عوضوللرضن ايهنم لك نأكل ةقيقح نيينعملا ىف ليعتساولو ىعملاب زخؤلل ارصصخم وه عضولاو هريغ يعلو
 © زا اىارلا بلاقبدارللو لزق ( ريس ) ؟ليوطتلل اهون رك نن ال ليوط ثحبب ينو حولت قام اف هرخنإلا علا ة ةدانا ارا شع صيبا رافتنا ةردررض لطأبوه
 ا لأب دار ادزلا>ارمل جلوب نه عفاف ةريغيال سهلا داهتجاب نوكيأمنا كلرتشملا يجن نا نم هوت ةداهتحا ره اىدر ىارل ابلاغ نمر دأس نأ
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 هه لس زج امك عيصلا+ رارملاروهلل عقر سلاهين دامت حنان مكمل ل. صيس

 لخو حت دول دارملا ذو ,ىاثلا مسعتلاو رما مسستلا) اذه لو 00كم حالا ةفيصلابدارن

 ادالكرجرن لو شن ل اينكت لاو حوضولا هسا ىوؤلالررهظلا لأ لكسر دورف سنت يشل نيد
 داهللا هريس ذ ازيساهنم كؤلكتب تجوتح اذا ةبارلا تهصصن ديإوق زمام زمننا هاو 21 ىهلطص”لرصاظلو مقفل فرعملا

 | كول سنن ىفاكل اق للم نهضلا وعلا دار صنلا دلل ذريعة قوس وبحر وتلا ةمههب نم اك من هزيم لاذ 5 0لشمالس هز لانك 3
 006 جفا كحل ةليؤببس ساونا نابي و للي مقلا ن نرم سأ لم ىلوذ رق لل نويصل نست ن نوكي عقج)

 داك مولان ةءاصن ناك لو كليسف ارهاظ ل عبي ىزلا ىحمنل ارسم نوكو 000 3 2نيرحاتللا تامشلخلو#
 7 كد اكل |رفلا»)نه قيسم

 سسفملاو ها م صضنلا تنتج ندير راع
 7-0 -----------ب- دمام لو هلع ق وسلب
 نكل ةيرصب] )نساك 3 زخ رعلا ىف اك غرق تلازم تا يش ةنيصاللع| 0

 هك درر ىلا[ اما)اىئم
 انهراإاةراغ ١ مهلا خفل ذادايدزاقو ناسلل للهان نم اشلاد نوكارصمف ١ طرتشم هدأ المال قل

 م | ةياتشلو هلك لانك
 اوان م لأي نلت تلاثلاو والا ررادكعب راكم للاب قلعتياسريسصتل تلا اناتلرطصنتلا ]حا ملوس

 اا 1 م لكل اح ىلرغ وظالدا
 اقزام بام هك سؤب ئنلا زير نهد اناا ى والاول ات طءاتمرسغلل هن

0 1000 
 ًَ اه ناكرهاخلب تارافكللو د هما تانناوعوجردقبلاو عللي از ريس لاعب نمر ْ ا ا

 | ا 0 0

 ةللررإ يسير هاظلا نكويفيول حمس ؤغيؤ دب جوي صلارضن ذم و ٍ 0-0
 ا لا نيباجقر وه ثللوخغيصلاوم 'مهفدرش حلات نلول دق رت و ما : ١ لإ ن.قاسأ | ترعلاق

 تاز تماس ولكن قط درسا رنلا 0

 5 ةؤرلافاصن ناك مقل ى اج. نيحانالف تير لقا ذلو موقلا نع ىفاضنزاك 1
 د لو انضس

 لوا ةرسلا يفلت شير اصوع/ارهاظلاوا بتكلا مع ىفركذ نكد مقلا قي 0 لخمض»
 0 ال ا لا لم سانا
 ازلحملا لممجف ”]شاصاخ

 5 اقلط عرصرصخو موا ينيب وكيف اهلا ى الرجوب ثيع دريم صبا | ممل لوقي نا نهرب الف
 2 لايواتلاتحب اه

 ضو بزعل لهنا روب نصلا عوز زيف ليلا وح ارضا 0
 ناي صيصختلا رمت ن .روكرق لبواتلا [لهدنزاجلا ةقعف ن اكل بوأت لاهح ٌمدنما (غ كالت ارهاظلا جملا .ظفللا ترصوه ليواتلا

 زاجملا لقت تقيقح نوكي نأب هريغ نعت ن وكي قو صيصخل ل أمم اك نيكي اسس هم

 لاتمشلا ةعزتحا سلو ريغ هر ايكص يصختو لإبوأت لاقح العين اف اخاف لق | ا

 م زدات ةهلا ره لغم ركلو -لتخرأب لوا ندوه ىنلارهاظلا ناكصنلا * / 00 2

 ًاصصتغلا) يوتا! [محا صم غم لعصنلا عا ع وضووا دزه فلا ماو ةيعطقلاب| | 0
 ا 0 ااذإ
 قنلازعفب عطاقراب جولف :>اجين اكنأب مالت يلع عتاب لاتضلا كل دعطقنا» ءاوسأ 1 هللبس :اراصف
 زمارضن كلل
 701 ليل ريش ةيشأن
 القلم وطحمزل اداربأب دا
 .تك نري ]| لسوق نتنل ةرسفملللاثم تل 0

0 َ 
 00 ةدازلا ناليلقتغم, صن د جو نا كيح | با أوس

 ف ءأج رانتبل ليقولو قوسلاب دوصقمري هن كل موقلا ع ىف ارهاظ لو ٠١ سرا نا باولوس
 !دوصقس ركل مولا

 ىعزتبح ار صنلا ةراط تناك
 تي اي ل ا ناو قوسمربئر اة وسم ناكام نيبرغظنلاداربا ةمريغر

 اتمأع ىفام اكو ققيق دو هيخملالعصنلاورهألتلا نيب لباةّسلا ناولع د ىبتن لكلا نع لفعل

 كا ادإٍابوأ]فماطقلوقيوأ مالي
 لخد ذ دلع :ز

 "ماظل قول
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 ا ةوسللرمغ ىلا ةبسنلاب الجيوروهت ةد ايز دين ناكد وصنقمل قيس ذا مالكلا نإلا لهو قوسلاب
 طيز اص مج فيكى زنالا بكل ةماج فلا نيم ديالا ىف لآق ل طزاشي نا نصوعا ا (١ ةيأغةمتراشما,

 بلالرولخنم ناوولو طشلا نع
 | طع واحاعمؤ ميزا نذلب ىرأبت

 ل ارا نخح ات يركن ابب قس لليد انام صن« اعلطمب صوصخو م1 قيقح بسس



 ملا هالك ىلبولع نا ىلإ ماديا زاهتحا حملت جلس نجس أم طعاريخ مالكلا نركلثم ةجاللرصرصخا ضرآحباهنتمم نأك ناو مسن ىف سلا عمايم_:عشلا )لتحل ©
 طراكد دركراوتس | ماكحل حاوصلا ىف دارملا ةفصرقتسم فرظاهب ىلوقو يشل جيو ىلار امياظخفللا له هلا وكخ امن لاق 0س عل لتحل !نهو لزق 0مم ونعها

 | كيو محركنا ركوب لثم قدرات الود درنل لامن لحنا اصف رسنلالباةريج ستوك كما ف طرتشم كنا لت نصوختزلادر نكأ منار سحااو يه لي نيتلاوزجنل لاق
 نسب تلتف نعي ى رنتي اكمال ا ناإ(ومحي زين نتي صن ىلوأ سل يرتف تا نمل حن ىلا ةراشا لي دبتسل و نييقتملا ىلا قال تالارعرتخرسصلا زيت ىلا ةراشن نجلا نركب نا
 |نسلابو ا باتكلأبأم ا بأكل رن نآفزلل تاذوبو ا ملرآ سال فعلي سيشل لتتميتل قاب اذ ىف نعل ل رت كالا ليجتو ةفصلا نم نخب أب عارتمالا نعم يعط
 نيسأيف رق لس ويضوتلا بح اصركذ امكرم ركن يولو موق 00 زا نحل رق طن وطعم انهو سلا ثو صحو بانكلا لور: يل ل سو يلع ىئنا اص ىلا لقن لجو
 يافررأكل اتحا أ الص لاتحا ن وكي كتبا ليتحريغ نم لاق ل رسما لكسم.!رطع ىلوت لل ديف انا معملك لادا دزاام لق كلل صمنلا و ةيلا فيرتة ب

 اسصيزوت 0ل ركل عدوبيف لق هلك رن ]امتد ىرلوقب جر ألا حرس يح راشإ لاو قويعلا لا .٠ .٠ نيقت قنلا تح
 درا بيقوتق ىغنلا نايل رافكلا بارجة مالكلا نم : 2 :

 ريصير ملاقح >نلعا روبل تو نلت -رب لمعلا
 ماو فج مكحشر لق لكف دبا هيفا مانام يلعو لسن و رهواًيوسنم

> 05 

 | طعامو مالكلا نبل اقيفح وعم سيلا ترفتلا اه
 منخا] هز اول نم قلب امي لاعتسا مرمل ىلايز اج | 5

 "اذه نركي الفم ازنل جلب ىطب تبثتف ةيقنحا
 لزيالوهش قحتلو 02 ليق نك ةقرغتلا غاصن

 اهيشو الصا/ريرلااولعج رح ىلاونرل الحلو شبعا 0 1 00 يي د
 ِ ل ايا كل ةءاراةلك رعبا .مكسنو عانت ةلاؤح عريمضتس انه نع يعتلي سبسلا و زعنل ]هتلر كعب دارلل كح مف

 زب حاب |ةره اظل للم صتلاورهاظلالاثمى الاثمو 4
 ىف حلت ضلاقحل عاطتنا ناكواوس ليي يشتلاو ل لتحل علئ: ترنوكل احسب رمل

 كريذلا مكى ماو لع دا اصوتلات أذ و

 تح ايالرمالات اجررد ىلداو بوجولل ةيكالا رمال ارسل
 ملف لل عابرو كلنو ةشمرلو يرق رعت كرت

 ثنوكياكو نيضب يقم ثلا دراو ناك)ذارمالا نال لا قبس
 .نيقلا دل] ذ تاثان وكي ةصفللك بوجولارمالا كلذ
 قيس ناك هاصن لف كل انهها نك ماوسب راوساوعيب
 اول غصتاكو مالسلاميلع مدآويظخت نايل مالكلا نع

 ةكالملا دوج نايبل مالكلا قوس ناررم 1 نيللا
 الق ن اف زهلسطقناف ملوق 0 طري تف كل ذ ىف اصنراصن
 لكظهلب مطقنب فيكف صيصنقلا يرام
 :|ملعل اريقأت مقو اذ الك ظفل ن يق صييمتخل ملاتحل
 ممل اىرقتيف لك مومعم امن «صيسنغ/زتدج
 قلازاىهازلتحان يقر نوعمجالوقبءل و هلْ
 ةحا كيريذل ار اركتو ارركسرببيلا| نه موتو ببسب
 .  قسنالو هلت مالكلا| نع تاراصف لن كلش أهمل
 ملوقل ليل دزلامنالسلو هلع | سفم مالكلا'نح نركبالف
 انه نوي نانياكل تحالا ازمه ناهيضرتو لاقيال
 صضرخلا ىف انبإ لاتحاره ل يف خلل نا لغم مالكلا

 ل
 رام يملا ل ابوبطمتلا رم عرصفلا ن

 طعادبربض و دا زاوو كيلا لعا هنت قبس عفوك حا كدا هزاظفل فررعت ذك يولو
 ًأرضلا كقول ايتنرمت سنلا)اتحا مريبوهو هيف ةوقن لس دادز ادناو وشير سيفملا
 شا وهفرسنلا محالة صيصتقلا )وأنا لا حال ةحلربك مز عاروسفكتو
0 

 قطر يفرساويرلا ةمحو عيبل ل حنحذ ماعد ناف صنل ههاطا للشم ةعاوورلا
 دول | شمعيبلا ناو قف ميرعيبلااوههبش ةتاوبرل لحن رقت ناكر افكلا نع
 ماع يركن ملالاثمواونرلا هرحو عيبا هلل للحاو كل ةروكي فيكلاقو ملع هادف
 حنا اؤرهاظبنفحايرو كلو هنا :لارم لبان وتدل ق بتكلا
 ريل [ل ودمج اوهلك كتاسل رف اة0-لو قو قايس امك, لهل قيس منال نصل ذر
 ألقي نكلم ماو يظعت ىف ضن كتل وجتو رهاظ سجفرثوق نا سضفملل لاش
 لقت رضعبل لصوصخم ماع كناللل نوكي نأب :كتالملاضح ديتول صيصققلا
 للفلك رقب صيصتقلاةحا أذ نيعقجا نيقرعتم رحاب ليدألا

 نفق صتموا نيولوتم م لتحل قي نلاقي لوز فر اصف روعم جي لوقب ليواتلا

 !نكواهضعب نملب هوجولا مسج هف عينان ةلدريظعلا نإبب قضي الكل

 ا ا ا ا اسس
 تليد زا ناك هد صيصتقلا |! نك بيلذتل العن حيمواعطقنم ءانئتس امنالع غم م>اكلا نوكرخضيالف

 |رصق ناميضف ليل تل بقي لقتسم مالكب لل صق اًمالطص ! صيسنغل نا سمر لاريسم امو لقتسست سال, نسلالاو لوصوم لقنتسم الكب ن
 اريلظ ىلا نمزب كلا دا نمسك سابا إل مطقنم لش ! ل6 ”ق إل الثم ةدالعزلا نلعلرق نط ًمحلطص 1 صيصنخ رسل غارت اللاب احلا

 |ارومعم ناكو كت الللرهظ نيب ضن ينج ن أكس مابا نافع برلذتمل لع خيصو لورق نم مثتسمملا ىف :هقتسس )ونس د درف صبستتلا نكصيصخت مادشتسالا لذ
 2 تقيقح يشتمل خد سيأف يلخت نامل مشا لاما نهو ةكتالل اذا نعريبلب لجن ىو ضي لو سنت يف انك يلع رف دكت المار عذ

1000 
 همت ليي رع نوكي يتم جاب
 اييرشحو سمح نيل نون عر علضف | ةىأدعجلا ةولص نلد
 تق ناذ نوعممساظغل مارب حتت ميف اني نك املف تجرد
 طخا) حط احلا)ا غلرمشلا لخنالا ليري”) نوعمجاظيفل نإ

 لالا ىزالا»« قول للعسل مطقني نيك لا
 نييعم". | مي بوغ) قلي زعبف سلب نع ةياكح قلعت هنئا
 عند (رسبل ص انلل سالب ماوخساذ | عاقجلالا يال مناف
 لني امنا نوعمجاظفل ىا تلق ولاعلا ضارفنا ىلا لب

 [مجومامار نئارقلاب ازا حاتجشلا رعررفلل لومثلا
 ةفتلا ايتحا قنيف ثيل تجت مد

 لوقا ليا ,رعمج ]جلل قبل 1

 لبرلرق 0[ 4 اقي] ىلوقل نأث ليلدو ةوالع زياني

 نمر, ىمظعلالا مالسل ريعان زم تس هلو ارق قات هتاصد لاوطنحا لش اقلالاقياا نكرر لل سس صيصخت نوكيالف منم:
 افلا سب قا ,رلكت ,اشتسالان الد سس رويظعتلا نيب غي هنأف نيقيفتم مخوكلاتحا ناضج سس تالا نحمل لقي هن السفملا لاشم معيولالاد

 ضاق رضياوكحلا قرا ست لاتحلليق نو ا شل للايتحا ىلكرلو ( لرغنز لاوس ب سارع هم لاب وكتحلا درو منأك

 يسن حملا "يعض انهم :عيشلاب دارملا تلدو كحل اروكرسفملا قرتفي >لف ىرلا نممذ
532 : 

 و ةرلصلاز اوسمب قلعتي الناب ضياركدلا ىف نك محملا نيستا نو لب _نوسن ناك خلا ,
 ا ا ل ل نكد | ىلع ىبستلوت عال سمر»» ضئأحماو بنل اغةئ>رقلا تسرح



 التت (ةجوررم نآكى لق لس ل اقياالانكو .لرقل ليل د ناكل هلس قلعت يلعب نكرم ايالاود روبل تجتاز نكس بل ةاربخ هاإ و 0 ١
 ايانتيربخ وطرب ل جي لف اربخر اص م دوج مقر أمرين لق يوكح وحر دوعسلاب كل ميلر ماريا اذه ليم لل اقي نا نكي
 6 0ك اريخ مالكلا! نه نوكا هلا نهلو ىو م 0 :روكب يش "تال 0 مقتراامشاو كلو لس
 هلك ى د أكس أنلا ءاج لاقي مه ذا كب رك ويتنم هس أيس ١بابل لسدف كك رقو ميرنا اوحا نم

 ندا لااا لانه سييرا د قوبل ل 0 مي 7
 ةمالا هنصرخت اقينا ىلا ىلاحن هنا ذعن نم نضام دادبجلا يلق ير للة ىلت لوس لاق لأق سنا نتدّؤا دولا ىرزو ةوكشملا فانكتعالا 5
 ريرتلبأتلا ين 0 لو هش لاب 3

 7-٠ تواقتلا 0
 د رعاظلاو !ةعبرالا دق هلع

 تاكداعلا ”ةرص نال كلا لانم نوكين ا غيني ينل لتي لربخن لقيا يلا قلو ضن
 ,داىوت الاد تدان نا

 ميول لأ ةازملو فريال بخ نوكضر عب لامتحجلا نه مفتر آو زوسنلل ع 0 و بل هلل ىرحا
 اتالم عشلا احاول ذكري تلات قلعت قوه فل لا شس ىف ىل غال 0

 |ريلع وةك هتلرا تمل قوص صقلاوراش)'ى مداذ كلل مضاء تدلقأ يس ل
 00 0 دلت متم من. _نيلل (نمإ علت 0 تاالاوىفنلا ١
 ناو راقعلا هرعت ضل هلروال لتفاف نومضمةرصن هالو كملنا ره لدا ريم

 نيله ميتا *مل اك مرشلا قا نما نه نكيرلاملواقصلا نيجدتلا| اد ب قس
 ”التجرلو جل ارنا ةمقلا ثيل لضا ديب ثلسل يلع رإوقوكحلا لا تمو ىلوزل| ؟تيا ننس دو فاضلل فزع
 يورتم ذ هلا ريثضملا ضراعتل نع تو اذتلا ىظنو ا ّ 2 31

 وراد ىف الاربتصبل ضراعتل رنكتو قتلا رهظيو اضن تبث نسأتوا تيقوترتمديف أمل: 7 00

 ةينظلاؤ ةديرالا ةزه نسب تو اتا ر هج اكوجت هعدلأب 0 5 0 مرعي فاضي ةيحطقلاو < دق 0 باس با

 لسعر صنلو ماخاب ضر اتاؤز ةلدوداعالعبف ضاعن نع كات
 ربح ل30 1! ىلغ نإ

 لصون ضل طيب ضراغنذا فلاب لمورسفلل نمتلاريب ضن ذإو صنلاب 00
 0 ٠نال هلع

 » ةةنقحارضر [عتلارإ] يقل ) تصل ارضراهنلا رهان لضراعتلا ره كوكس لانا بيرل هلل هئاكذ تع
 ”ىغ [ح نر 0لس لكنا ةينللاوا
 [جارع تهل درع نمت در
0 

 اياكولصلا عزت ةض اينيسلب نإ

 هن ءأاهف ضيخحمل تاق
 طيصلو مويهنو 0

 سره الخلا ضراعت لام كلل كريب ن.يكو اهرحجا) سيزمإل اوس غل ريسجل ريبأنعلا
 ماباطاماوحكتأذكرلوق عموكلوماباوغتبتر ةراوكلذ ارامكو تف صنلا

 د عقريغ نم الا لل عيمجزحف_رهاظ ل هآلرأف عابرو كلثو هكر أذل نم
 ال ةجبرالا نعتز بج نرإؤ صن ىو لعزل لل نإ ضيف ةجبرالا 00

 قجبؤ صن لوول يق العتق لصنلا رفا خيم ضو أعنف حل !لجتل قيبس عد من
 ضاقنف .نعزلطمو هركذ نتكاس أل طاش مع فها ىإورولادازتشا ار توا كاف
 واهطلامتخم
 ةراص لك ضوتنط |مالسلاياعلق عقول جك أتت ضاهنسلا ض هلع د انلصاذاف ةركنتلا تقو دن الا السسلام قرسفلل ععرصن ضاعت ليو لال بيغو صنلا جيف اةوابعلا تو نتلق أذ ةرلص

 ناكاضُءاضقوا ناك ادا ةولص لكل سيرجلا ءوضولا هضتقن ص لوتلكن اذ
 هنمه اعءانب د تئافلاككلتل ىضوتلا
 تقلا امل هل) نكرسيل هنا عم ةياورلا

 ا
 ٠«طلغلاو ب نكلا نكي يلادتل 'عسشلا تججن) ىلادت هثدار ابخاو 0ك - 07 || روق :تافلاتقوالةسمغا

 علمي كلاما نع نأك ناد هرم الرضن ىف : 0 لا تا

 ياو دبع درسوا دمر نحاللوهلوقب وربع ز 0 اا : اجلاوس
 ل نازويدناف أرك اهانعم ناك ناو زعل لم خيصلا سقتف تةيصل ارت ل ل تهثلاىلع ليمت ذو طلخلار ولظو بنكلا ىلا
 أ تكبا ةذاك نيكرشملاولت اق ىلاهت كوف ليد كاف :!لامت ىلوتوه لق ( ا" للربح كوارع ضل كة قل ةمرجو ةيا ضلاناج
 - تاك ىدمزثمد وشلل قيينرفلا نم 0 رعبامإو ىجرلانمز ىف لااتحالاد ارملاآنلق سفم نوعي الف ىولا عاطقن >) مشل زخحيد)
 1 نى هاو وهيمحر أن املع لاقأممقفلا لث ا وكلاب لاو صنادل
 © جاكت اهب خرم) متلو يضمرهخ ىلا ق 2 ًاقميف ةعتل للاهتحا نكل و ماكتلا صن تجسوزت ىلرق نال حاكدال ةعتم نارههش ىلإ ةدرمإ
 توتو فنا قاده ابد: ابارصتو اح نال ةعنم ناك يلع صل مجم سنلا و ثا اذ اءرجا ذاذ لاعب تبول لجل



 منالوسحلا نرحل ةراعّتس | وريس !تقولاو ف رح مالا نادرو ةيارهلا ف انكر ةرهظلا ةرلص تنو ءارهظلا ةولصل كيت آلآ ذلك تتولا نعم مالا نركي نال:
 مالاثاب دنوأ زلت اكرسنم قاذلاو لو لح ةضاتسسملا ل ىف لرق حط سم ىنف اذو نحح تقول ظفل ى ان اضملا نوني ناب ليوأتل تيل زالانا لاقي نا باوصتاف
 مل لسان نكف دعم مثالا ئيئولانكو ؟ورهت) :الك ىف ترامبأم تقولا رايز نأب بيدجأو ىف م الا نوكمو || شاز تقولا ظخنمل نوكي ناز ويل ل ل سغم ىفاثلا نوكأ
 اىدذ !الديشاو رن لوقو ريشلا )لإ لول نميووس نيش لتجمع سفملا ناكسفم ل دال ناوننال اذا ىف احلا اش درو زي سفم ل الا تان سلوق 0ك ن نقلا ىف نيدد سيحل ىا
 مسفم ل والا نا ضرغلا نإب ب بحار ام الاتحالةره ممل لغم ىسد يكف ءأدحإ نيدارم ايامه نيبحلا» تخدالا .ةالط يونيو ب لاو باجيال لحي م 1

 غايهبب ضراقتاذان مِلَو كيوتل رعب ىانئنيح لق 4ك امل لادكال و لامكلا ىلا تنطلا نضال ديلاد هكا لوتيالو تالاقضلا «زه ومني لذ ليبقلاف
 2 0 0 لوبقلار بلو ءهدالارتع ةداهشلا لوبق مرع نااار يخل هال عمو

 ( ”الل مزال ١تاأ اوءاد) ارنعومجتدا هيا خد اهشب ذلا قمتي ح 2

 را را عممرت :راصناو كر اوس 0 ا ودلرتتلا اي 20 انقل فحم

 . عانس لواط نانو اناس لرب [تق ملط حاولا رضوا حف تقرا دقماللا نوبت الوات حك الفنا
 ىلا تقلا الوفي اند :دلاند الخؤلاةمتم نالت 22|(: 5 ١

 لما نادال حست و ما طرب يخول ظفلر رجم وأد زغج يسم ناش لهن ضف نعتراشأ مكي ىدؤتف
 ا | عت نإ نلف ةرسأفلا 3

 ةفقتحتدتم نوكي هال معتم 0 تقوم اكن نوكيف مقلم فالكل وضد ةكؤر فلا يتلا ينيب ضو تاني
 ع درر هلا بكل تقاظفلب ستة تلف
 .ض ررم ب ارديلا ىف امو ةجبرالا ةميالا شيزوقبال ةعتللا

 َُش ترم 3 : للام ىلارتعتمل ل
 / ندع لوقهبلش نئالارجلا اذ
 0 ةعتنم نوكالا ىلوق حلل لج ىلإ

 نسل عت حل 5 اضبكجيوزء لصق لرت كل دعت
 ضاميلا وعم الو نمإو 0

 ناميللو | ةعبرالا مالا مل اللا ءازجا ني
 الب

2 

 ل لؤركحملا حيض ضر لنمو ل١ !*كحلاب لمذ انهببنتي قفاشلاو#

 ضتشي ضمك ناذارباةحام خلا ولبتجالو قلعت لو عم كتم لعووذا داو
 ناوين ناسا كوم. ةقا) نتعب

 ذاك تلال ديا ا يجدي باندا ع ترق
 لا

 ا 0 لات كانا انا نآوتعبتتلا لق نيف كتل عوسسفمللا :اا رض دتلاثم رجول هنالقأمو هدلوصإلاب د تالباقم 3 -- 1
 و كنا ردد | 3 مسد ا الاقن عيطتل ليسوا يقفل ]لكل رمسفلاععصتا اطر ال مك ملل

 3 0 كل ماطنلا صن جوز لق ى ايري عتمة رهش للا ةأرما مجوز نالت
 ليظفلل الرل سى ءافتخ ارسل ناني هنيصلاربغ نمأ |

 0 انه ىفرسفموب شى او ةعنم نكت لج ىلا لاكن نوكيدلليداتل
 :ءافنلاًادنم| | ىلا يلق نال كمل ارماز هول ججا) جا نكلو جدتملا لعل صف ةعتم يوكل لقي

 . : ٠ 0 كب 2

 مس ا 1 اماكن وزن لوفي قلادتمرهش

 اير لج هور هاو دع. كيم كسول انهار 6
 ا و | ضراعبا5دإ ري رو

 ا هما رص يغرم ضرس ارم مس لراعي بط 9ليةيسلأ
 0 ل ديم وسنه ناكول ذ|تغيصلا

 نزعل رص ف دع الصابر ينل كرم اوه قالك نيرو ىندا هين ىنلرهاظلا بأ

 702 ماك احوضو 0 هد
 يا 147 ةةيصاب لاكن ةهأس لاله هد رافخ دا غخل) نك ن|الفر دهن داعاظلاق نأكاةافروهطلاف

 اهتملاو لئمجلاو .زرزنمح | هنال ضرأ
 تفل مايك دقي تضع مونة ندم اذ تخل نكاسصن بلال هر نال

 مل لس لادن تدمر كلل نب لاق ا نكن ساؤ وه
 م ا مابي :ءنيضااريغر ع ضراعب لوقي ناره الا ودها نسم هي ضلاريغ ضاع لق فو ةأيهو

 ندا مالكة ماقتس الباوصلاو لقبولررهظالا لاق
 نمأ,نيفقابحاص تاهلم-رابف 9 لانك ةغريصلاردغ ببسب هل ضرأع ملوق نم ل ستي صل اريغ سلوق ن الاقي د

 هنمورخما لحم هس ضايبلا لباقي 1 ا را :
 ييبتلاف ةمرهبق ىل لق انامل ةعتلامبدإ منا ةلطخ ناكن ار حاهتلا قف صن مجورتلا كل ع للا تعتم نا سلق ( لزسا)

 يخ ادلزع دازشولا لو نا ديري «ميلم سلا نلمح رسطغاطعو اهتجلا ذاد لا تيقرتلا لقتال ذا حاكت المح هيف باوجلاوس
 ايجوزتلاق لرق مالعلا نحيف نا فنسملادارم لأقف كلل نكسنلو ىل نيعتموه لب ةةعتللريذل ديف لاكح ا ا) .نا إن طغأب ىد اني. تعتم تا فنمعد للوآ ناومم

 ”داشناطن هلأ سبور ملا مو يرسفلاو سنلاض راق تقر نا دتع وكف ةدتم نوى يضمه ىف زو عت نك ل قي مك ماهتلا صن ةد
 . اتم نانسلا سلا هذ ما اد جوت نب تسمو دورس نر اص رش نال ات الا
 - سارق أدل ةذشاك ةفص فيصلاربف تقلا سلو(! ريزف ربه ىلا لق ىلا ةعتس نورك ةبسن -ين سل هدالميفر أي فئالفرةعتلا تمحصرف ةعتتمو أ حان نايل
 مح اردد ىلإ نوكي نا بجو نيل |رضنب رارم ار افلا يلق نآفر مق الرمق ىف نبي مكرل ةسسسوم فص نوكي ناوين العند ارإ الو تمم اسمالع هني روكي
 ءافخ اد | د زنا ةنسيعلارسعن نه را ذا ةخيصال ريغ نم هير ق٠ هزل نوكب جو ةنيصل لرسفس ره اظنناررهظ ناك امل تطري الا نص نال ةلب أعمل ادي حل :ةيصل لسفنب م



 معمار حلك ٍنحتملاوا نك ىف وزفا ايلا ند شم <ةبزملاد دارملا ءافضتانو | ه ءافتخاردا لاق هلس باطلا هيف دارملا لاني>) ءافخ لكر الارسال هلق هل
 ابلطلا سحب ىا غي هلق 0ك هاظلا مري اعمرذ قعملا ر اصقن ى | ةدابزلا طف طعم يلا ناصتنو الت ةطرهاظلا نمرهتب أم اعوا داب :لاب قلعتصوم اظل
 قرش لل اصخل [ج] هل رق هك شكضكو دز > نفك بح عريش و فادي شنت لاب شارت رب هرك نعم ار ني لشنتو قفل ابد إط ثارغلا ق شاشلا وز |طلالأت
 مطتالف ارش مب عافمال للحي [م وقم لاملا نوكي ناب ززعم ى مرتخيل وت حشا: نج وف نراسلل ,ءتلاؤحملاو انلم تف ال م ق داسلا مس |اهليشيمنا ىف ةهبشلا
 0 كب اههنم لقا دق يسن مطق الفروره ادد ةرشكتر وكب ن اوله رختق يسب

 ه«ضوحت ى ! رنجت ةرندو هل 500 بدلا وتنمو | نكر ايشوهدر اس ناركسكن اظقيلا در زطلاو اوهو وتوم كاملا نب | لأق | نكبصغلاو بآقنإلا
 داك دال ارجاذ و رجزلل سلا نا مف ةاني صف هل وق قلعتممتلا2/0)ني لوقت هلط خاؤساب ا هب هلوق هلط قعضو قس فلاب ليقؤسكلاب ةتفلآو
 ا 0 تخت ءاطخأ ا لعق ىف ةراؤكل) باوزنو  -لالد ةعالا)
 لكشملا فخلا عتساس/ «9٠ ااءقةلقا/ _ .فمحببم < شافطلاك ىو دلق ام عشوزليالق عقد ذك ايف
 , |لبادر ليه نس ري 3 5ع دانتي نلطملا نال ةرامعلابرا لبا نات لا نم قطا للالا لابقز 115 قلراملا يكل د انام ان ري و نر

 |[ ِ : 0 و 20 وأنتي الف
 ىضنلا (ر”إ'لرقوهور اتا ّنلا ىف انكر الاوهو
 انعم ازجالو | ةزكذ ل هل وق 02 ى ىنحربلا لاك انك

 ةيفراصقنو| ةييزم يءافتخا تاولعيل هيفرظنلا هيكحو ءافتلل ريكاتو مقاولل نآيب

 يضونملا هدايا  ءاقتل ناملدبل لوال مل طلاوهو هيقرعلا لا تو اكدارلا 11 عمل

 هالقلا رمولديأم بحر ةدايزلاؤ مكي د|رملارخي يني هيف .نمقنو ظلال ليز ملك هل هجم سبح نع درت اماما
 ًايلادؤراّعلا»آبل رق نافذ شابنلا:ر اطل قحىف ةرسلا ةياكطق ناصقنيلاو مكجلالد | | مدا واىتوزغاز الع ل قل هل هل لاذ 5 راكلاكيأ قاع ةانلاو رازلا هددت لاد علت 2 تالذ لفقميف ؛للققم تهب ريق اك ءاوس ى ا لاح لك
 | نم نالقو موقرج سل هنا لاقو تيا دنهل بحاص
 ارش لحملا قو ىقهبلا عضد حرصركتم ثي دحلإ
 مصارع رع جاو !انن دح فس دونا لاق تإ اطمل |
 ناسا ق راسك انناوما3 راس مطقب الاةوعشلاو

 ا ا 1 7
 صارضنخأ نان جوف انلمأتف نآسا) لها فركى قراسلاديغرخزوساب اسعتخإ قال 2 د : 4 ١

 هلم هلل هش

 2 هير اح نو وكس عج ينج مول عا ا ّ او شاناا.رخءاطعتعل - رع أ

 هوةيطخزر مخ منخاوع سلا ذأ تق لادم دايز لجال غاءيسإ درطلا 0
 شابنلاص اهل ةليرتعت ةرتدو ةلفغ بوضب لاملا خفر صأ5 نآظقيوه نمم سي 0 00

 . 3 َِء ىس| ممل هلل د ناتدرعوهفالاو لزنح
 اني دف انمحلل صاقر خوه زلا قوملارم قري هناا هيف ةقرلا فقص نانصقن لوطا يأ ارب نار لسد لام ضاطا نسابرسكلاب سايل ورب

 .رصات_ حوش زلا ىلولارم ايس هنال هيف ةقرلا ةعمناصقن لجت يب 00

 مقتل لله ابنلا لإ سنرلو صنلا تلال هيف ةد[زلا لجل د |طلا ىلا مطقلاوكح 16 نقلا 23 اص ىلملا نه دوالي زلا عطق ل

 زياد مت لق دال شألا ميال ليك ضقم تيوؤربقلا ككو ين | لهل 53
 نبذل مطقي ف ذلا فس ويد لاقو ؟رنعلا نو الاب جيل نا ةر اجلب |( ىو لك طل لب لقا

 لاعمال ةعرورال ماسلا لوهان ءاطتربن سلول للك 0م نيمو ب 2
 ..قيتشلامالعلوا ه11) لغاولاوهت تلاماقةلل ها دل, شانها 1 سي
 ءافخو اب رنهيفق متأررهو هسا ييختب سارا اس طلتخا سرغلحركوب) لاذمإ | | كب | ليلا نه بيسب قت اف د سحئملا ىف اعمل
 كب لاق هلل ءافغلا ةدايدلى || نهلف هلوت هل
 ”تيلوطلإلا جا نعازلو رهاظلاطعروهلت ةدايز يفعل ارم لرب اقيف يلع | او | يضيلاقدلا هلو لل ةراشلا دا ادا

 و م ا ا : ماك خللا فر أع ن لوطي نا لث قل زخليلطا
 ةقزمألا ةبلطلا طع اخالارث هاما وهام رقحل د قرع ارمكحو لاق [مالماتل ارق 0 زا طتشم قي ركايف قلل هرطل بلغللا
 درج من هلذ ادارم ناك أمك :نقحلا دافع |وهال وا لكتملا كح ىادإ ١ سيتيراىلإ ىلاشالد أ اطبلا لا .جاتمحي زنا لكشم حيفا
 ا 2 ىل يسن ابرمهلكلا تا لاقي نا نكمو رحرتال لمأتل |
 ايف لماتا|م نفل نجزوتنس واسم ىهل ناو لبطل اعلام هقرهالكلا عامسأ لو قل« لما لاوش ادخل فها
 يللا م 2 1 . | ١ | |اهالوقةللنت ابسلاو قايسلا لهل أبوا لمعلاض

 ةرح اونا ةتيأوق اشو دارمل نيت ىفآعملا ٍنيبررم انهره دادي ةجشوتا هاب | زوال اهنننجقلا هفطنإا هن هللا بش اوك
 212/1 ةلغلان دال والا بش ةضرالاب نهج بش امزبلاب
 ملا دلو( لرسر بأ | وس .نمو» ني درك يتشم هلعسنم راف رعريعالم لئاقلا ةلكس 79 -: شنملاو ]نك تشيك ويقلاب ثوحلاو ضرإلاا نه
 ا دارملا انلق كل نكرسلو ىطنلا بجو ىل ار ملا ند نا 0 لق أف
 ُ لاو |ظظنلا ملح و اينأثو بلطل بالا لاني >/الوا لك عملا نا ليق نآذ هرم >طلا نكو فو ىظملا هنرث ديال لحملاو هلبحلالا ئفلا م اضا ليبق

  اياهص آصنخ اذ لماتلاوهو سحاو نحب اذهه لماتثاو بلطلا ناانلق اعيكح ىف لماتلا و بلطلا دوجوب لكشملاوكحو ينل مكح نيب قرغلا نقب "لف
 . امسأب امص (صفنخ اوه و جر اجلا رم ضراحل ش تلا زطلا تحف فقر املا ركل لا قران لكل وق لوم ر ءدارملادهظمل ناصقت و لامكترخأ
 | ىطغفا لص انوهو ةيقخ هيف ةهيبش ل ىنجازرحنم اعرش ريتعم لام نخإ ةقرسلل حماجلا ف رعتل :تيلق لا ةكرسلا ذ] هل وق( م ار مهب ىافرعي
 [كشلا لامكزوحلا ةهشم هيف لأم نع مدارلاب د مرغمحد ىذ نعش لأنلاب د زرح رز نم نخالا نى الاب د ب اصنلا دن ودام لوالأب زرقح!مقبيط وا همول
 قت راه كسك م يت نخ ز انتحل | نيؤب الل نقلا | له نا درب 0 سرطلا| نع حب انبلا رعو ينل نع سد اسلاب و ب اين الاو بيدغل | وجرص اذ أبو
 ٠ ١ هلاكش !ىف لخا نللريشت هئىلل م ىلوالاب اطال ىف تيت ف دالا ىف تبث | ةاوكلا نال كسب :ادقاو نولي فد بلاد وبلا



 سد كنكرس كلشم ىاثر فلاب كرف ثايذللاؤ كرضلا مضوم لب لوت كلبا رمعر نحاو لعغل نان لاحد >ل كعيرتعش نامكترحا نأ: ىلا اقف تاز لوول رلإلب شب تح مالس الع ايركر ل وزع ابرك نال هلس ل ايلعو اني عوبرملاب ىكز لوف نخةياكح سا قامت لق ىف امكلق هل
 |ةيرحدإ لاقي نال اعيد 3 ةؤساوإ الور قا رو لجو 0 هد ظني ال لاتريلسو يلع مارتن للشر ا سابع نبا رعى نم جلاوررامأهيم ضيا هتارما مم 0 ثيداحتلا تدر نق رصن ميلا ىف نوكيك مين طرشي سارقلا راينزلا بقئاعل رو كك تأرما عم تطاوللا سا تطاوللا هنح هيف كتل سمان

 2 211 عن هد لاق :نسلاو باتكلاب تشاث لق كم خلا كل | ةطاوللا نو د 2 هلق 0ث ليقا نك سالاب كرصنلا ةراشاب ءتأرما عم تطاول
 مراشل لانى جالو يقلا ل هش طرا مق لع لم سيةنرحل لاق د“ قرا لص هثن )وسر نا سبح ءنبب! نغنيرنر ى درو» فلا ود نم ةومجش لأجر
 يس و ولاىل مال وحى نا سايقلا اهرش ناورتضا سس الا تل اح ىف ىتولا مرحي نا غضب ةمرجل دلع الا نأوهو نيمتدب قل, نه ذلاكشلالا

 هوكي ل يول رلاوكسد مدا جانا ارضا هسكس ل
 ًارمتلاب ةلوزتم ناو ميول مزل اهتمرحربتءارل ام اد نوت نش ٍح

 غم رولا ىف ءنيحب قب نق لصالاوكح ناب ىف كارركد
 ارت لاب ىتتن !ىلوالا قيرطلاب مول تبنتفء يلع شان
 اااةراتس لجعل حل ناةملكى 1لكشلا نه
 ةقالم تناكرإي زاجلاو ةيقحن إزعلا نيب 3العلا نا
 نيبو لسرمزامجن الاو ةرامتساز اه لاذ فصو ىف ةكرش
 هسا رش لحلول لالا, ةاملااسيشاحىف اقالع

 قاونالل ةبيرغ ةروص تاشارتع اربلا جرت ةدي ب ملف 0
 قولت برالا ىتنمىفو نيرضلا رم عيكرملا ةرووصلا هر

 أضوصخ شيش يووم شم اب ن ًازتنامو لس ن لسد هج
 ماج نارام نازح هرظرسكلاب راناالار حمجريرارق

 فاشل رعد ىلرق لش كي ينجز هنيكب أ بانك مبالا»
 1 ع

 تعنالتو !تصدزاامن لات ءارمال للمجا نم

 م م
 المحتساوالاها اواولككل الب اطرش ىفامملا | .

 ع اماعوم 0
 ؟ا نشأ( لمجل ازبرعت أ نما ةحدز سيق كول ناد
 و او اياب

 او هابتشاالا ببس نايبلوه امنأف ىناوملا احدزا| .

 رنكل لمجلا قيفحف لخا د قادللا احدز ان ليقو
 وجرت باب سشاىزلا كزتشلا ىف هدرا نجت

 هنأف رولدملا طفلك بي رهلاظفللا قف اشزيرقت نركيدتدأ قر
 را م يي

 نمناازه كل نا»تل3 ف امكيبإ نعوعمم ةراتئجتعلكشم 00000
 اك ادن نياق ا كتيكطخة ميلك آل تزرلانه دنا

 ع ا .

 تيأب ىنعملا نوكيف نيكدعمت ن اكن اومتأرما نم تطاولل لل آرب دو ليو ودعش
 انساتا ذاذ لال ؤد لاوحلا مب« فاء ضمول انس قولنا وتشش ةيفيك

 لق نرفلا عضوي ثرحلا عضومم سير لا نال فيكذتم نأ لع كرجل ظفل ىف
 ًقاواانرا هس ركيوس يطا هودي تأرما نم تطاول

 شبا هيدا تعرنال لاجيت نقد ىذا هلل ضيا لا جف ىطجول لع
 كلكم نثق لفض سجل ريضتل يف كل ةلكانبتكايزع مج اورنسلاو باتكأأب
 0000 كرتشلا فلخدينا
 ينل ناو افصر) ءضق ميرا لات ل وتكضماو مهتاتبةراعتس بخل
 اقل نجيوأنبلط ذاك باجر نع ب ضفلا رم ن وكنال روراقل ارا يم لاكشا هين

 ىو ريت نيتفص ضل دجووداومساو ونة هموت شف وانيع نيتفص
 هد را راقص ىف نجلا ىناوا نالنملع آنلمأت املف ءافصلا خسرو همم حرت ايبل

 جفال تشاو نان هيف تور مف لتلأمأد َلمأفن ذل اض ابو
 الا -دزا لم تلا تلطلاوشراضتساال للا ديلا لب ةءاعنا سفن كر دبل

2- 

 00 3 0 ١ داع 1 أن اكاذأ نايبلا ناف كل نك سلو لماتلاون بلطااوأ لاب ج١ :
 ا نر ل دالا نا ىلاهت لق ةروكنلا عولهل اظعلكظفللا ةبارتوأ#أ وكيوأ كراشلا 1و .]و خعمت | (.. 1 ع عل

 0 : 0 ياسا
 ايفاش تاتا لسور الاب

 يل بح ا# ”جاررعملوق هلت عجبك ازيا هس تلا همادا ذل 2 ل رثب ةيبقالص !هدارصول جول
 نا اهمزنالا نوكتزارنم ثلنلاوقلاو لجان م ىفلل ناو رخل (مابتشا| ب دارلل بتش [2لوقب ميزه لكشملاو غخلاو كرتشملل الارع| لنعو مايزال ادد انته
 ان م ةغلايرهف تا عم ناكداو دارا ا

 رتل باكارسا ليلك م ليلقض ايدل هيرشي 2 1 0 0
 اضغل نآذ ىا مناف 1لاقا نك دلاسمالا ىف خلا ةعاطلا نم يصل اريذلا سماذاو هرج نو رطرم او يقف

 0 دا ل بالو ا 1 ا 2
 ةهوكرلاد ةراصل اك ضلت مربغ وه ام ىل رع اطنلا وانعم نمملاقتنال نوكيرا ملل ئهفتعلاومو ه ه.نفتعإ لاوملو يل اولوصوااخاامك كمن شيش تمس تكرح ناار رهشمو تكرحس ره هبالمغ, لنرب بيبط ش ايدك :ضيرم لويووشج-ق نحو دريكر لذ باش نارد هجرهو مشيش سي لادم ا هجراخ نم اهلعادؤاب ىرب 0 رافص ىف مم ةضرلا رض ايبدارا ن نسف )ات خلا ةضن نيريراوقءلرق ( (لارس»»ضراتنالف دل وثم ةيال ةنص ضنرهر نلالولزتس اذ ىلاعت لوقب مص 3 نايت لا تمرح وقن اناال خب للوحجإلا نم لاح اهمال ضيحلاريلاحف نايت الح ىظتنقي نعي اذعقمن دركلاقي ل 4 يي الق يلملم |لماتلاوت هانعم يلط ىلا مج ايتحتال ضيا رند لكشم ىتخلاو ى الام و نيارا ضيك عدن رهتيوحطقف لمأتلا ىلا جاني لب نيكو نافنحيب ةلرتشم هناولعي .نا) بلطلا ىلا جاتخال 0 تراءوه نم ىلا ةبمنلاب نوكي نا مامي



 هزل رحب لم أتلاوت بلطلا نع سل اانبلظ مثلت ل لءافلارمسا ةفيصإ# ملك لمعلا نأربب لاتهلس لسجن لانج هت لكلب كرس دن كلس
 اذلا ةءارقك بجاو لوت كس [ايقلاكضرت لرت 0 لمان انهه هركذ نيلي الذ ف اشلا ن إبلاب كرد لكتملا دزرم نأ دارملا اللا قيبسكه سل هلع

 غيل للطن عدد دولا ىدر خلااوت اه ىلوقب ىلرت لمح ملصونلا دع رلصلا سب ءاع ل اك ريتا حس
 | ةثامو نيرشعىلا اش ةاخ نيجرإ لكفوننلا فو كلذ باح ضفداز امن وهارد هس اييضنوهرد ةئأم تءاكاخأت ةوهر دقن اموتت ةح ئنركلع سلو

 د كيلع سلف نرثلل ومالا نكت نان ةأش ةئام لك ف ةئاثلئ اع تدان ذافنناسكلثلا «ايش كلف تداز نآن نين امى! نآت ان رحإر بدأ
 3 2 د نييرشتم نم لق ١ ربل مالسلا ريلع لات درنكلا جرش ىف ىتليزل لق ذا م

 نا
2 

 السلا يلع لرتو ملف 0ك يس

 ارض و ةيعارل زل ىهدقاسلا راضب الربو ةوئاوسلا باب ة لو جلس مهارد سمخ ريم نغرصرد لم قرولا غلباذاف نمل ىلا ثعب نيحذأعمل مالسا
 ا سرس حلاو نلا نصقل علاكا 2س حاملا غراب ةيفتكلا

 فهمحيم 7 00

 - بل ل انبلطث لون جلل غلا ةودزركنب
 ماتجي دق هنأف لمجلا اللعب بلطل دب لماتلاب لكشتللو كرتشمل ائرلطلا ريغ كر ني را ارا تام
 3 5 3 3 ٍ 2: 1 دمهه كرذ قيليال قاشلانايبلاب هل ددا

 لماتلانافعب فاصرالل بلطلاوث لمجلل نعرافتتسمل ل) والات ابلط خلت ىلا| | اماد ةركراضارخال بيس كل ةعملز لس

 ارهردايهرد نيجير لكن هذملا ميرازن اهلا

 هر راثيد فصناراير نتيرشع ىف و 3 سمع ار آب

 1 مثوو نطور وحبيت ارتنال ىاطرش لزق لاو .صواضتإلا الع قرب كانلا نمةامجف مقوو .ةطورعوخ بيغ لجتكويفأ انجزت ند وزعت هلل 7 3 00 > 0-5000 1 قع باطخملا وش اهعادا مهول بيس
 ماصنلا كره ةدامز هيف ىلا لب اقين لكشمل اع داهخةدايز عيفف مانالا| اكسال نكه منو هلع ةيرحورزسد 08 العر ربل 1 الباقي شل طراذخ دار ز تنفذ انالإ مولبر لقعف ةوكرل اضارند | طنش اماو ةركرلا
 . تقيقجولاكو ليز ون(8 غتلا نمروغسابلط كثرعب لمولانا
 انايترربتي نلف تقرت دارا وهاهي ةيقحلا داق كحد ناكيطوا ل

 يروا وةرلصلاوهتاو لات لقى ةوؤزلاو ةولّصلاكأيفاشانابب ناكر اوس لسجل | دل تاع دك لشفم قماشإ
 الغ( ل العنا .يبفأز تساة داير اند قاوليولو اعلا لاذ ةرلضلا ناذأ | درج يدك نال القدوس
 . هالجمال مشت نآعم قلع ةرلصلا«نهن اً. ناعزخألجلوا نمأيذاشأن بأ لم رن نوب نيكذاذ مدر ني نا
 : »جرم ند جلا طنحت ملوقب ل3 سس يعن

 . .اكةلاو تاويبشلاوةرلرقلاوةميرخلاودوجسلاو ولو درعقلاو يقاطع شا طرت بطر لو هلك
 هع 5 رعيسعما انلم ترون ةيدعلل < !ناصرالا

 | ماههضجبو نس ا هضحبو تجلوأ يضجدو ضف اهضعب نا نملعانلمأت ملف 00
 3 1 1 00 اوانذووا ناك البكر نضلأب نيقشح لللع تس

 نيس دارورغ ل ذر لاذ ىف هانم ل نكد اليخرأك ن ارحب / فير اصفأ جة كارل سماتي
 ابهذلا) كايطعريل مال يلع لأ وركللومإ عوير اونا علت مهل لا يطلا| يه ع
 ةكهو مد “مؤلم قتازغتشفلا ىف كي يازالةسرر نع ل ةحرشأ ترحل عب اوم 4
 دياز انملعف للعلاو ناصولاد طو خلاب أسال نيف ئاوسلا باب ىلاقأ يل هشام لسن تضر ع 3 3 هل ل ىو كح + ]| كيضراززملا هلر ني | جس 1 ِ

 هقذاورايذاش نايل نكد سايدلائصو طرت لولا نو لاجمل ضررا تيا.
 .يشلاو ةطنجلابءطنحلا لوقب مالنا ديلعولا منيب لمجت نأ لورلارورحو لادن | قد لفل رسبسب نوت ءاتشالا نات ب

 ببسل نوني ردو دنس نري

 لظهالشم ةضفلابّمضفلاو بهنلاب ّبهنلاو لملاب مل ملاورقلاَرملاوريعشلاب 0
 30 كرنع ند د |لضهدارخلا نا هس خابت |

 ققباملاد اهو ررلا اله لجالئ اصوالا :بلطرش | وير لضفلاو لم! ني توا 5 املاح يحوي خلان ءأصوالا ا ”لظرش اور لضفلاو ما نيأ |ضعلالاقملايفن «ابتشلالاببسوةليتد 9.

 خعبو ة شمل ووعطلاب ممن دوصقلاب لذيلامجالاو ماهنالا مالكلانم
 . نسجل و نقلأب مهضعب ل لعق تسلا ءايش اوس مهب ااووعطلاب وهو كابتشلالا ببس نيبن عقاد نوكنالف 1

 يلزم وليت بصل اي رطت مغعساو لكؤيفوراخخالاو تاتا رو كغ سنار احدنا
 مر لاق مداكم نآهربلاب ئشلا تأبشاا نه . حس:

 أرنشل هأتعم مزرهو عقم !لصحارل نيف ابحاص لاقو لطاب وهو ةلعلا نموكدحلا فلك !لو ادن او لامجالانوكب تاب الذ فالختالب عتاولاف ماد
 الرا اتم زل ابيزن لجركل ف ( (! رهن: هيف اهركذ قيل ل فيرعتلا ىف اهل لحدا ىتلا ةرئاذلا نا هيفو ةأبتشلالا بيس نايس فشكلا ةدابز ىف
 |كايبلا لبق لمجنا تأدف لمجي ا درداذا تلق نافذ لمجلا نايبب لق ((لربعار « منييعت ىف لمان إرث هن ئيهو مفص ةيلطون ةماقالا عضو ئراضتتسالا
 أدت لصملان!ب ىلاب لمعلا فتوتن لد غصت سبع لك نتعباولا# نايبلا لبق تادفرحامكرحا نيربعل لآق اذاامك ع يزوتل ارابتعا ىلع هب لمعي 2
 اةفتنالا ىلا يح اد لمجلا ن اسسالا نكميال هيف لمه رهو زلا نيستلاب لمعلاو نيمتلا ىف لمجمر نيعمريغ نيربعلا دحاّرتع و ىهأظ لمجفاازه نا اي
 ١ اهات دج ةولصلا ةصواالو !انملط قماؤلا ةواصلا هزه نلو قره د: عيزوتلاب رظلاب لمعل اركمإو مجاب لمعلا منتم| تومل ابابا ءاحر عطقنااذاف يع
 اطيق نةسؤربملاو نيمتللانلمات مثيوقسملاو بجاولار ضرفلاورتنسلا دع لتشم ضياو ةيعدالاور أك ذالاو زعقلاو ؛ةيفلاو ميركل لع ءلتشم ِ

 ٍجاَسأَي تركع غصولاو اذلابالذأع كلاما نوكو لاوكلا كطو# بل اذؤما بابسالا نيلط لت (لظرفم» يقسم ةيعدالا و بجاو لوالادوعقلا ضر [يقلاد
 البيوت قر لاما ءاهلم اكرم نركو انركذاهريغ ىف راق ايونضمن وكو ماغنالا ىف امكاموس .نوك و حضهلاو بحذنلا ذسادك شلل ان منوكو ةيلصالا متجياحرع_ 57



 .اضيا ديت لقعلاد درت ممدارملا وسب ءاجير عاطتن لالوسرلا,مزقنلب نرمي نأ ن١ ذوأ ميال ولس د هيلع ثنا تع ينم فوت (و نلالمجي6 ايضرأعدارملاو نب ماجد مدع | تلم ودب ىرالو دق لسا اخ انايب تلا نيمو لو لس اةجام نبا ادرا نك نع نراوضررمس لا ايف اش ايتبلا نوكمرحن سا مه نهلو هلق لس
 1 انكار رمزا كو سم يماكسرقلا) تامىا هضقناو و حل بتل ىف! نكن رم اديدب فلابد سلا ليف !نكررقلا لامك مهفلت ىرتيالاس ال
 دم دارمل الا ةباص>ل ارعب ماو دارملا ىلإ ةبارمتلا لبق نكي ءناف ىلامجتالا داقتالا داقتخاال اب دارلل زا دلرلن تا داقتخ | سل ىلوت لك ب يمالا ىدتنسم غسا نكحصب ناري
 جي_ونلاب ىا بطاكتلا ءلرق كل الص اد داقسح ! نركيال دارلل ىلا ةباصال ارعب نا نع فنصملا راج سحاطن نم مه ونيأم ىلإ :لئام نكت الو .لففتحأف اليصفتو ًاقنعال
 انما مو ارم ةفرعم ءاجسر عاطفنارع !١ نهر رت ثم ثايخلاذانك تس ةيلو مان ناد كلر برعم ميزلاو رمل لجرلا عمئخزلا نأسللاب تا ىف حلا مووتزلاب قا
 باع هباشتملاب املام نات طسو درا ع ىنلا نازصرم ام نال وهو ءيأشتملاباملاع مالسناميلع لوسرلا نوكي ال ناانع كك هزلي دانيم دردشات بذل
 هلنا اص ىنلاو هثداالا ول ارو نب هليزئاتولعي امو ةعملا نأب - 3 ا

 0 ممر د 1 لكم

 3 90 لل ىتلا جزم اةانهلو لاعشالزبحل ل جلا حم جرت يفاش
 عبس: |دارملا "فرعم ءابجر عطقن لوس وهن +باشسملاةماواولاقا ةكها ولا باجانل ني

 » ابتشللا عضوم ىف نوط حا اركذ لبق ديلع فرط | 0 0 ل -
 ةرللو سرج لاذع دع تعم لج راصفر وهلا نان ذوكح ا ءلزنمج م انما خياط ودزت”الصا هو نب قررت وشم

 لاق ذبح ول لل عج لول هثنادلا ىلع فقولا برجوا ليد 0 2 ا ب افا رش اود نا مطق ف
 هنم مبآشتام نوعيتيف خبز م<رلق ىف نينلالماخ قاعت ها الص ةيقحلاداقتعا كح ومناريجو هنازؤا هعشناو عزنا مطقناو كلب نكدوه فم
 غلزسلاو يالاوخأ العب امو لبو اترانماو ةنتفلا,انتبا| | 1 .. 0 32 2 6
 ف لزينب 0 يالا نيارعلبملا اًووكميصيف ةججقلا سعب|ماو تقلا موي لبقسلعنول ناوزحسب جارئاررادافتعل ثلا

 والا اهنا لوي كوظنلب نيالا كو دل ناي العلا يلع 7 و ضر نا ةيمرعلا ف نينسارلازعةخيتال اكرظن هينورعرلتلا| | ناد لكل! ىلع. ىننلا عب ؤ اماو مثالا و حىفانهو لات هر! اش را صس مل
 دلو نيد !رل الع قال نا نيت هبو لوف خبز عمم لاب ئلعت 0 5 9 ب ل هود "راق ىف نينلااماف ىلادت لوقب كب اقمريقتسيل واوادلا غل ٠ ليتل ك لممملاب بط غلا ردصنو ثتطانقلا 5س اذ لطيشالاو مول

 هذ اهف نحي ليقولف نئإرملا عاذاتحااما فرذحم اجد: (ن]مب ضل! يئس ارلا ماملعلا نا تلزتعملا ةماغوتعفلشلا لاّووأت ستعل لهو يبرعلا
 1 0 - 0 ل 0 ايدأّملعي د3 قف ال مو هليدأت .درجا ميلا عنوطعموبلابضعبلاو لق تل خي كاعتأ نرلوقيراعلا ف نوخعارلاو هلداالا هلي املعيامو للا هت لق نالذناًاشنمو هليوات . اًهازلرق ىلع قوطعم#لا ةءلقل د لق 0للس لمات جرح

 ذ مو ميلع ضطعي يكد عررم نحت !رلادر درج هللا طق اذ هانا ليو اتناد دوعسم تبا ةدؤ نأ |: مسج لعل ىف نفح ارلاد لوو هثنالا هلوق ىلع فنقول ضف هبانمآ

 رق - لاق نت قطان نو ديرتي دان نوجا لاق نا كالطفل از ل ا ا د يتلا د د دا دك ا ل ا د

 دع ديو (شلارر,عرضارتع ]زم ةرئاف ف كلو "| | نيبرعف كرمان رالوبل.تنلاةنقولاب جا تلت يهزم لحاجات لازناةرواف تلق 0 1 ا ل
 ا ا دل ووردة داس 2 َ هلك

 00 احل طا اليات
 رورج نهد فراعماو ماعلا ف 2س! ضرخلاو لق |لهايلاداوههف ناو سكعو هانم هذ الخلع نوكيبأسن الحا لكرالتيازرا] ريغرحا

 ا نيل اريعات كوم تا هلع _:راربق الا رمق
 اينعلاو ىرقل لعل تشم هان حوف داسلا,ابشالا ناصوإراضتس الارجل انناط وج اصلا جدو رس | 1[ 0 (

 بسح مهمحب عر نضج اور نمل نعرف نيرملا حريب اننم اتوث را ذالاو تايتق الا هاضياو ةينشلا ووعطلاا لع ناو ب راوس
 (يذ ان نكيلول نأيبلا نه :لاكشلارل للادبتالزيح نم لمجملا مرح ايف اش نكيولا ذا نايسلا نارلع او ةيارهجلا ةيروكن مع امك ةينقلاووعطلا ةدادتجا
 ع ةقيتح ونت الفرصقلا تامل رست ان دل ذارلا ازا ميمج وتب 1 ترسو دارا جيمج قرع ماللاد لالي لش وسالامجا ماو نال
 ةتسإلا ر زب لماتلا ثيلطل اي اهيلع نفت ون نا زتج او .ليلعت 2سم 1 ىالتخا ورمل وق ميلع ل ني امك ل اكشنالا|ىل ]امج | زيح نكصنلا مخ نايبلانمبلب
 تناك تاهباشتملا ن|نماقباس هب حرصام وهتن فيك هتداالا وق ىلع ايجار فقالا نأك اذا ليت ناف ماه لا ىلوت ىف نولا بيرلو ( لس "مضت لمجلل نع

 دصوتلاذ هشناالا هلباملعت نوني تيلانرو نب لب اتولعيامو تالا غم نإ نم مولعلاربج نتسالق نر ادق مق ىف لق أم باوك ريرتتن ول سو ميل نإ معونللتتم
 سد,« ىرل مزلعمربخ ىقببف ةريذلاخبلاب نذا نوب ميلعتل ياضوصتحرلس ونال 3 | نوكي ناز اجو تلق ردا عريف ىولاب هباغتد ]ليو اتباملأع نأك انا
 حت ايح سمن « ارم[: ن>) لوقب باجأف هب لمرجلا عمال صرسمنملاب ملعلا سب داقشسالاو | لمعلاب نوكيءالجالا تلق ناقل انقولاب مالت انلوأ

 هس قر , هللعع
 1 اوينع ارا ظح وكيت نيقنازلا ظح تاه اشتمل هاا لا هير ةأ بم

 . ا

 نا

 ' [لارطاز برا ىهختمو ليصضادعنوطعمأ | 0.00 ني مي ع ا وا
 0 ضال جرس ا نيون لع باننا كب اتسف يشرك حلما لالا وعنيف سول ليصقلالو



 جيجا اييم م رلي ىل ااههناحمرحاظ لعأ
 "كوذو هنللجدشو !م«رديلذز هن اريارلاقن اهتاليوأت

 شرعلا ىلع محلا هللا تاذ ثامنا هجرت ن]ولوتاخياإ ٠

 بنهتلاو اهرمتطل نهال مه لهسقر ىلو جسار! ىوتسال
 ت ترث م١ قحنم ةليعم ةقيقحا ام للات حك ىرلمحالال

 مسالا !:يفممولا رمز قنلل ءأتلاو طظفللا اهف رص ومو -تباثلا
 عضو ايد لممتسملا ظؤللا را ةبسانملا جوو ةججينلا ىف

 ظفل دايدزا ةم زاهي سر للات كك .عضوم ىف تبأثملا
 لاعتس الازرا ىلا ءاميا زاحجلا نيرعت ق دانهه بيرأ

 سدو لاعتس) للبس ظفللاذ زاجنلاو ةقيقحلل طن لش ن
 زن 2]و 04 لقا نكاذاجماكو ةيقح ن ركل مضر
 هن مضولب لوو قل ديف لمتسملا ىعملل روضوم اره
 ننويعلل اننا )ا مضركى رخل مضرف ىلرت يس ظذللا مضولإ
 ناكينالل ةولصلا عضوكى ترش عضون لف 0س نطانا
 -1 مضوك ص اخ رع عضون لوق كلل ةصوصخلا

 19 | رتقماه عنى ىعم ىلع تلد رملكل لمفلا ونييرف
 7 | مضوك ع قرئ عضوف لوق لكك كلثلا ةنمز الا لحأب
 ٠:94 سصئتب لأ كلك جيرالإرثا رقلا تارزل تبا نلا

 لا هد
 | قعملل اعوضوم زخؤللا نركب نا ةقيقحلا :_طرتشي الن
 نمام مضر نفح قكبلب ةر كنملا لضوالا عيمجيف
 | مضعلل تا زيازاغ اقول و لل ةروكزملا علضوالا
 | اًموضرم نوكي ل نال ةلمجب ا ذ_ مصرلا مرعز اج لف

 ,ة«رارتعو ىرفل زامل ناكرالا نر ثيوخل ٌةقيقح
 | ستوزأ ءا رنا ىفو ةقشحتوتمفا ناكزال قث عرشلا

 | ميرهان هو زاجماو ”قيقحا ى اف نو للك ا نه
 اسمو لو لشزاجلاو ةقيقلا ني عت ىف ظفللانخا

 ,لاوتسالا رزان ا تلا و ةقيوتحلا ىنعل لاقي امك! ف صويا
 .'سد ”لملازاغام ١17 4طن ايل !لاعتسالاو ةقبقحلا
 ! لايعتسالاو .ظفللا نانا نكو ةهملاو .ظزنلا نيب ةهاظلا
 أ و | :اطخرعلح نا كيلعفنجال راء اطخ نعل هلل

4 3 0 
 ْ نقحم نع رنا ىزنالا صاوخن | ءاطخ نم ماوعلا

 | 20 | سل وجر لآت لل ءاطذملا نفح نيكتت العلا
 ميعو] ازا ولا وهو .نهر دا تملا رعأم جوجول أب د

 نركيزت ذا مزالب سبل هل زيوض ملل ىيراخل ا دوجولا ناف
 032 ههحل !ترشلا منمدارملا لباضحم بلس ليايرابتعا
 ناكل اج, نم نعافلا وعم ىعصر صم أجلا املو لات
 ريغ لمعتسال ذا ظفللا را ةبسانملا حو م عن اذا
 | ريغ لاق 0 قالا زرمل [نعو سحق ضف ل حضوملا

 م د >١0/أمىمل بعلا مالك ىف عضو منال هانعمل )تل !ؤرجتالا رحابنم ا جن
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 ( لنلا ق ةرولصلاو ةروكنملا ءاضرالا نم ئش ه هأن

 كا نمار نلاهبأي متلو ق نآذ اع يمج م أجلا ورص خلل عم عنخ ةةيقحلا نأذ ماعدا ١

 ماس ظفل لكل ل وق ل حقيقحلا هب ميول عمض وأم
 1 لو تاكا خلام دمك درلا لإ

 رك 2 بل _ىسراعّتس>لا| نه لقمر :ل)ايعتس للفم نعرلوت >
 ررهشمردغ *ل] ذ نال ,امسل (لباقت ضرمالا نأف لباقتلا مح عينين ةبس نمل لاقي "ل امزيب :بسانم الامم لق حلك الغ
 ىف مكذو كسل توث ط نموه ىلا + 11 ارا هاا دابا لال زعلا تال وقب نا لئاقل رن! نيبرا ناو ناف لوتس :هالعتشا
 ءاوُس نه نحو نهلزع نائاضناوكملاتبثي امهلاضاو قاتعلار قالطلا
 جكمنأف كد !ءزل بز اىلل عم حريق زاهجلا نب عت نان لف مل حف د رح ةكدايزلاب زاجل ماد لو لانه هركذ نع الانع هركنب تكا اس يضل ركذ  اهركذ
 اج ]| وس. ق .ئش لكس يل قامت لوقف ناكل اكؤئش نم

 رن عيدزمرلاب كتل ارسح نه لن اهتم نمت سيل اخ لاو نمىأر لسا ماد تاه غتملاومد اعطفملاز لاق نم ىارل !عوصب اساريظنتلا انه حامطقلاك لآ 0س أ
 | 3 ةراخإ لا مطقت اهنا لو لتس نرمحرلا ىفازمر نا ليق امك دولعا هنذاان الأ عمت رع! ىلا زمر ميملاو هثب الا زمر مالا دانا ىلازمر فل الا نا لق امك ه ليرات
 ًاىوتس عضرعْلا رع ن محلا ىلادت لوقك كلا ىلأخعي ىل حجهاظلا حملا نال ىازلا ةرهانخ ناكل لعبا تكلا ةداز تسل لتلا ف لق لع تاوطقلاب -يشلا جو
 ! در ىف آلا هلع لمجيف يشل شبكس سن ىلا د: لق وهو كن لليل سب لادن هنن! لم ناز ينال ل :الاوراليتسلالا نتجت نوب قو سودجلل عم نوبي نق ءاوتملازراف
 نيحالاريسغبلاز 0 ددرن لاعت هلل نأكدلاو ةهجملامنممزليو ةيفيكل نى .ةهبافتم حنا للحد سعب نييلسملل قامت هللا يدر بوجو نح ىف ةمكط يلا نع ناو [يظان اههبر ىلا ضان نشموي هوجو ىلأتت لوقت ركل ىل مب اشتمل
 نح1١ملارتعن لمح نامزلا داسف اونب أع امل نيرخأتملا ا تيب ايوطم نا ىسلاو ىلاعت ىل وفك لام او كوت هه

 2 00 حا ناوعاتنان امملاو

 جواشلا لادا نك بؤرل لصا تن و ةبورلا ةيفيكول الانلقف يش لفمكسيلوت

 م
 ادةقيقعلا 0210 ل لا 0

 (لكمطقي ا هناؤ وحلا لثمروسل للئاوا ىف - امطقللك لص هآنعمول بالا
١ 

 وتميل لثصو كحل اذا كبور هاط ل لا هت هنا دارئلمنال نكل فل هانعمولعب وتو
 ةرظ ان اهير ملا ةروضان نمو. جوؤووتسارترلالع محلا هللا هجوو هند اد
 اي فتلاا ليوا وأيقيقحو لكل نلوطرقو تافصلا تايأ هذهرعسو لام
 مأسنق !نآيب ىفو وعش نا لاويضتلا ايقارغملا أ لو هم علا طيف لسحلا
 ةلزتعاضفللاف هل عضوأم هب ريراظهل لكلوساف :قيفحلا م! لاقف تلاثلاربسعتلا
 دارملآو رهن ل صفدل عضوأم بنر اللف أقرغيهزاجلا لسه للوانتب سنبل

 ةهجررمنيبيتلاغلإ ذ ناك أذ ةنيرقريغ معيلع ل سب يحى حملا نت مولا
 اره صخغم وو نم ناكنآو قرش عضو عما شلاربم ن لكرلاو ىونل حضوف ةخالل عضاوا
 دل مئطب مضراوه ةقبقعلا ةيبتعماو ماع ىفرعشضصوالاو ص اخي رست
 ذل ءللا وب فير قوافل ضدارعرم ةقيقحا) يخص سيراجلا وو ةروكزللا
 نآكاّضاخي] عضوأم دوو يكحو ماوعلاءاطخ رمد لوعوازاغأم لأ عتسالو

 افلارابتعأب ماعوانزلاو ةوكرلاوه )ع فلارارتعأب ص اخ ىلا ويرفن> كو عت يوقد

 عيزرتحا 2 ووضوملاربغيومل وضل غشل ادب هسا مإ حي رل عضوا مين هب كر ااظفل
 هبييرا نأ 5: لزيلأ واعبب :بسانمالام ,امبلاةرضرالاط ول ل اعتْس تمنع

 ,ضرعلا قال ةنيرق يق ضع نوكيقركن يمل وا منيب خس دما نكل لعضو رين
 وسهف ليجإلابملا جايا تنيقلاو يوت لقو ىلكتلةجار سجنا خلا نايس نهه
 . ايا بزال اما واهلا تيخرخت ى ارك ايس هن لت انرماوعو مالا

 ًاثمرعرلإق ىلع ن وطعم لزهبلا نو دو

 قيس لفل مفي ىعت قف عركذ ادب ىا هب.دلوأ قست لس و ءيلع ىننا طص ىوبشلا ثيب لأب
ٍ 2 

 يا ارجل هدفا اوس ليو ايولعي “ل ى ازيا هم ملعت ال مون ءلوق « لرضر بأ
 نالاق نمل وق ىلع نومسارلاو ىلوق ىف يقتسي ال ل والاو آله اظربهت تالمتغرضعب لا ظعنل صرح و ظيقحل ا مانمبت واريسنلا وعم نوكي نالها هداالا كي دات ىلعيام ىف
 دزاجلا مرمع قيرط طغاقلطم ىنعم ىلا ظفللا نص هب دارملا ناب ب ايو ءتقيفحرملعي نلاعت منال هنن الا لوف >دوييقتس دال ىااثلاو قيقحتال خه ًأظولعي خعارلا
 الر ظفلاياذارم نوكيام غتللأب دارملا نال ةلان]ق ىفاعملا نم نعم نيا بيكرتلا تلق نآذ زن سكرت فك ارارقل كل ف : ل سر « ليوأتلا رريسنتلل ملاص ىلكره
 «٠ ضرع ظفللاو ىصوجلاب صوصنم الرخا ئثزيحف يشل لعج د١ ن مادين هسإ ى بغللا هانحم ب حسم ب وهفاف ظل ابا دزرم بيكرتلا]



 ًييااعزاولل طق لاصنالا وا سدتع كذاحلا فرص قف «دازلاب ناهباو ا ةخديق هل ف نتن تلا كانوا ىكاتلا> ]ذهل زل ى ها ءارض امرهم
 ل عرفو اج لجنس هاخغل -ةيقحلاذ زان: تيحررمول ق كك وطنا ةرهشلل عملا كرت اهنا, ةيقسحنا دق مد 0 لمان لّشا نكريكاتلاو هسشتنا ني للاصت#/ال»
 7 مدي ل مفعم جل ضعتض الل لرق لك. ل حضر امربع نا جرم ] حضو أم رم ىف لجتسم انؤل زاجلا :مل حشو آم نإ تتم

 ممتن
 ةرطمإ !اكزلا) عرذلا 3 لجتس اذا دادنم "ديلا دحم ًمهنأحلا فدرعت ضقنس ى لها ل هل عوضرم اع ىلا نال ةقيقحلا ضيرحت ءلعرت رصيوا زم ناكء انتل
 ف هصانطخدو حلا ص زم تراي درطلا ناولع ارث اصر جلا نحو اينمج:قيتحلا .فنرحت ضعتساو ةلمحيار اهل موضي اهكال راج يلع ز سب : قيقج كا
 اى: فن راق ل و 0ك حملا متصل و ايلك 2 صص دو نحل ايلع قنص[ م زعرجملا ق نصر 1 >رطلا سكش نع ةرارؤم سيلا رجلا حنم همزلب والك” نحنا يلع |
 1117 1 و ا اي اقنالإمرعتأ

 عطيف ليام حمل وق جلل ا طك رحاو عون وتل حم ةاتننأو تاوالعلا سري >يعاوناركذأص تي >رعأ
 ما ع دال ةقيفعلا يب هلق 6غ 1 0

 قداصل'مصلا نام و ب هو ركّس نقو ىف اشللا باص ١ 0 : دلل
 أدنعإ 3 414 ييفاقلا تيكؤ هنمرت | نجوي ال نا نك
 ةعيقحلا لاتسمح | ذا لكتل ا نا تع -.قيقح ينحت
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 عيز عض وأم نال هش ١ امربغ نيرا ااا لعد 0 0 3 هلو

 زاحلاو ةفيقحلاظيعتؤ نيا نكلو قتيلا ) لريف ةدايزلاو كالا ل هيبتا
 >كلأر اكل اير عض احلا ناكول هنأد ديفنحلا ضحندنعأ ةدط و د. يطل . م 5: مك ا

 0 ا سو انتل لضقتني الثا طضو ايو | هل عضو أم هنا ثيحبترمتو | ةيثرح ادم أمملك
 ثبحر موف ةمولحملا داكرالل مرشلا ىف و ءاعرلا تخلل از) ةولصلا ظفل ن اف اًسكعوا بحوموهو تاز الع ](مَّسال السلا لعل وسرلا

 »ل مضوأ و نإ ثيجرم ء] عضو أمهنا ينعو نصي هتال ءآع يلا ؤةقيقح فلل|

 اعلا كيضرمو ةلمجبلو هل حضو امينا ثيح نم عمضو امربغمنال نآكيجلا ذأ
 ل

 20001 ا د وو هو ويصح روكي ناز كثجل ل قيجلاو لخ» ةقيقح  هكيالا | اصاخ هل رفعتسا| ندع ااا ١ ارق امد قدح مرا عش
 تالأقي نا ناو هموم زلي لذ ز جملا و مومجمل ناوملا نوكيدارملارسيل و ًاماع و اًضاخ هندك) ”هقيقجلاكذ احلا تاروت اماعوا أك

 ا 04 راو يقلل نامل ل ليعسم قوز عد آيداربو تفل كنب ناب ظغل ف :لج ناتالع افا موج نام
 [يكرحل وين دافا عيجدج ن لب كل ذو تدل وادم نأ عو همزجل هيلا لأم يلع
 ”نلالا قريالج ودل .تالذإ جل مومعدل ”ذاذلا لاقو نرنع كل ةزوهن يف ليام عيمج عاضلاب اي
 ٍْ يرو | تروا هرمرفي ىرغَس ةر ضلاو ةقيقحلار نحت نعرجإكلا ق هيلا راصي ىرؤض

 100 جدال هد عر مدمس |[ تجول حلا مودع سالو[ مولا يال سوما دا
 0 سار ار رار ك0 8دو زماان الو فلا كنا لبن ةوفلاروولا هزتم هلو ةلطا تهز شو مقيقحأ اوي ىلع د و ٠ ددللا وا ميزا. نزار هر دع رمان اذرل لب ةقمق

 لَن هنداو نيمم آلا نعطلو ةوبنلا تحن اصعنل

 * مخلارلانجلا هلئف محاولا ولا لسرب بن انركل احم
 رم جازتلا دمت مومن ال ميما تتيالمل و هلط
 ارم اضيع نم تان ع ١2 عض أناد لاح هلك شان

 نعمل نإ نامل :لقق كدابم ديقدوا نعمل نو وأ عمج ةفيص ةغيصلا نوكو عمات دفن اهفصوو قال يس ىف ةقررب حض خلوق قامك ن ارغلا 3 مئادهلرق هلل 181 2 يللا رك ماع دفصت اهفضوو قا واتس قف

 0 ل اع تا بواد نع بدت هيلع
 "ال لرتسملا صال مغ لالتلا)اىدئتاليكاعرشأ | ١ هي طع 0س ل ا تا يا ام | مطل ينحت رض تيايونعدلا نال لوجو | | فس ك] ذزت قو ىر ص هنا لاو فيكد منع ان امذاجلا نوكأ مديعلاطوغ
 7 ىلا ءامياول ةدلكداسا 3تاكولق لرق لك نازتلا ىف مقاو هعسشملا نا لاقي ال ةر ضلاررع هزنم مت هاو ىللاعت هللاب اند

 | راوهالابزررثىامه رمق -: نعرف درغز املا اول 0 ٍ :
 أ تاتش د سر كلاومضلاب تايغط هلع لالرتسالا بقاع هنا لوقن نال كتيدو اتنيب قاقتالاب ىر نض ونأ عمابنك
 9 خالق نعمل ت00 0 آ ناكولن انفللا هداج 5 لال رح ةر ان عاق علو دآكولف طفللا ([مقارمز الاد لكجلا) اهل ل ىتسيملالا عجرت هش قروضلاذ - هنمو كراش د !مالاريعتتس 1 9 يل ب ب 1 هلل 0 اع

 يأ ميقدالنا50 ناوي لاوس م حافلا تنم ١
 ين (ئيض ولام ىلل -ةيقحلا تيرحت ىصاجلا مرمع وخيم و تلف ضقت ل هلق « يول لإ نك يحلب مضل فصول كيانات دنع اني صختؤتقوزنغلا
 9مل انا وتحت رعا عضوا داما كا نم اتلطح ل قنسرتلا تاك اصاخ هل ( حيدر هذاا سقت هل عوضوملا برا تح محلا زاجملا ججزخ دي سقلا ةدارلا ةجارالاب دارملا ليف ومل عوض ولا دف ازرم >رفنإ تيتحرم لب هل حوضوم.ن | ثيحرم ل كل زاجملا نم ترم تبقي تاك تا هي
 فيكل قيال اص اخ اظفللا ناك ناو هذ محلا تيد اماع ن اك اذا هلد اعتمسل دا ىفحي جاماعد اصاخ هلق (سد بامأع وا اًضاخن رك قات يالف حمضرلا
 < | ةلبقب لحملا راك ا ذارت هاما مومتلا ليل هنا هزل ماع اضدا نركي هل 3 (! سر بده رلاو مقلا ظغل ارك كلذ نكي من ”) ص اهنظفلي مومعلا تيثي
 | ذ| مراشلا لو انه مرو سلو جلا ونزل تارت دلل دب قمحلا ليفي ىر وضد سيل اذ ةقيقحلا فالذم مهمحلا لبقي تيكف ىر مضْأحلا
 5| ليصحلا نص ىلع. تال اير ورض هن ب لوهلا يعن الف هل اب اك >9 مز املا ناب ب عيال لمات لحم احن مزاحم ن دا (قمحلل ارش قيقا روك سل
 _ كي | رهو قوطنملا وصل قوطنملاك ىوطنل ريغ لعجرع ءاضخالا نال جلال كرتس>لامأاسه' ممل وق (ازها» "ليل نلاوه الرخ ليل بيمصقثمازلا
 8ع امرلكتمل | ىلا حجار نولي الد هنهرمل الاركتع| ام من١) عصأسلا ىلا دا ءاننم مح متل ريع امن ١ هن الرف الكل ىلإ جاب هتروروض ن وكيف ظفللا نودرحما قص

 نإ لوقدوا مابك (ىلا عجب هف ةزمزضلا ىقضملكتلا قملتنلل حس وبلا لصحيل تش واخخلل ا ةفص هتافزأحل افالخع



 1 92 جاب ل نبل سيل دانمتدصرلا نمل نلا <انحأ سهل تطفخمو لات لو تأبسانم بيرد نافل ةنال. بمب نم صام ىلا يالا تانإلب طرا لق هلم
 لاق نيعس ىلإ نعدملس غل غور مكن بسحب نعد جام نباىدر ضرر أنمل | تن مرش ىف ير أقل الع دال نكزغلاوعمتس اكملرق جلع معلا, اهلا مزل نال ا هفرعصي

 كر ننع اصب رغ اص ملصيال طسدلو زا اعرب للوسر لاقت ر عسل و نزيد ءدم بيط ارهارمت هب ل سبتسنف ممجلارق نمار غانق نريولسو يلع هنن نقصت ن
 ©20 يرقي لرفل ليل“ خلاز امل نال ل 3 هيك لالا لعل حتا وسال الطازج ءلرق سر تلا نم قنسم و :نق نلا مهجر كريغ ةاررا نكسه نيبمعر نب مسد
 مرح تاشافانل كلما نه ناملع !مثرعجلاككريف وا هلوق كس ىذ اشلا بح نم ناالخ وهو ايا اموعطملاذ.عي ال نا مل منام يلع درتوأصاذجإلا ن باكسلوقأ
 نآبر نمي لثو خيليلع ٍضرتع !لقو ىلوق 0ش سندا عم نزولاو لكيلا ةطنلاو ةطنحلا تلا أيشنالا تي سحس ليلعب متبشن ناانأت موعطلا ريغلا ىلسكلا ةساربرلا
 2دالاو ماج انلوأ يرى حا نم عمزنلا ىومصتي لذوي كف أهلا طارت لق ..ياوعصا شب لب ىف اشلا ردا نيرمجوه سيل نتملامالك ىف ىن اشلاب دارملا
 أ ْ 0 مرمعلا نإ لوقي ن' لئآقلد خيولتلا ىف ١نكأ سزاالا ةأمرلا
 فسبم ثروتعب ذو هيف مالك الر هني برقلادوجول لاثملا نه ىف

 طرلاق) نكه اهنعس وزن قل اعت متدارهملتملاو اكتم للا تعجل قيورعضلا تناكلإ بروي
 اجلا مرمعب لوقلا نيبهنليل ف وص الا كاررتملا
 مررجلا [مرمعلا نم دارملا نا ثلدلا رج ار زيا ةرجخرل بلوق
 8 "٠ | | هلرتشلل ومعك بز أحلا 5ةرخنملابف اعملا ىف ظنلاب

 تابس نمو تاذالب ةياعرل ةقيقحب/]عهتر نق عمزا جلاب ظفلت ىلكتلا نات اصنالاو 0 واما
 ١ 00 0 ١ م | |هلطاؤطخرت نيلتانلا نكت حصص | نهو «نتعدعي
 فرعي نامل نبال عواّسلا نا قعمم عمأرسلا بست عرووض كلو ةقيقحلاةرركترل برمج تاي زامل

 ةذلاتمجا نبل وزأجللا 4في نيني يع زجوقت يزل ذاذ ةقيقح الو مل كتب تاالطسو سدو نسال مضلا تتبع 0 لهم نولق نوي وعي ثلح ]فلاب هروأو شاب تر
 ازاوم نورك دد تسارب 5 تسيزيج مود مف و ل راحضإ

 ارمب تميل ةقيقحلا نال يوأيو بتتلا لأ لك ماع نيعاضلاب ءأصلا يس 0 0 أةقيق 3 أَ تال ١ -و| د اهظالاذهلز نعلط ولا ةوشلا تلأق تا تلق تأت كريه هولي ملورحد قلك العله وناس | يلا و
 : 'نابالفةدي ىشلاف نيعاصلاب.هسبزوبي بغت ر روكي ىنلا ءلّصل لرضنؤأ أننا ا وه مب و

 غلا ريب عنالو ليان لكررشت غو اًصانحلا قر الز جلل نال نيعابضلا) لاعلا 1 ا ع ١ امعصي ىلرت للكل يلع ق سصأم ىلع تام يلم لق .. اهلا ءاصلا] لالا «طلاوعمبتالو|ططتم اعطلا ظفلر لقي ةعفا لذ هلي عازأج بوسام ولا ساب دلال 5

 أ
 ل

 .امكةلزاحلا ةطس اوبر قيقحلا ف فتوتلاز بالو زاجل

 ٍر زاجل انالخر تن ارعامق شا ةقيقحلاو مهي زاجنا,ن الكم أنبال ةرونلاو م عد "د لستم «نايرهم

 لاي دارللزإ /امعلا نكما لزق جا كاز اج هل لاقي نإ

 كاف يلع ضرتع واول امانهوربوا(ماَءط ناكر اوس نيماّصلإبر رقملا
 يكظفلب َراهلل داب نا نكم |١ ذا هن اءسأنل ضم عز

 دال وق 00

 ده 0 2 يقل ١ ١ 6 1 :اىلا مال جلع ُ 7 منم» هند | ةمحتر ىلعنا؛ربخات اكوبم

 قلص عاب الو طقسا عين دعللان دارلاوز احلا وتقيقحلا ةفرعمل دم "اصتالا لو ( مرسر

 ء ىحتملا نمملاب ليعلا زاساذإ هسا ىوقولا نايمالا
 طعاخغلل ]ميا احلا طقسرمشاوم عافتراو هبأبسا

 ًايطلاريوقناماو جتك «نبغرل ذا شلا تذهل هومعب لوقلا مرع نأب
 نصي ىف لضاؤتلا نوه لف هن سنعل ديلا :نموعست ع معطلار لع دانبف ثييرحلا أ |ر -ىزاجلا ذا نالكسإ
 تهور عض اول ىوزاب تائه ةسارب نكتسب ىا ل6

 1 هع ل ا امم نو ملمتب باوجأ

 بالا لاقي نعى نب نا وعنوميعو سعي نا مينا ىزاجحلافالخ هيلعأ 10 1 ناكل والاد يسود ضزاهلا
 0 ا كانا درعا ريس 1 مام ألا 05 ل 2 0 علا .ارايل اب سيلمتر ضنك
 | ةين ابن غشإالو نس امنليلع قي نا لج مولعللا لكيببلا نيو ءابونيلعا مقرا 1 ا سوح ناكو باب سيل هنأ قو يف اياليدو ضذاحلا نوكدأب ةيض اغلا ن

 سايرسل نل)اقي نا ةرسامن للاقينا مناف عامشل للجرلا نجا نسب نسل
 ايس )ورا عتسم شال جل ىفتل ||مقس قيقحلا خعلاب لمعلا نكما ادام تل | جداقإ !|ةداراو ظفللا تلال سب قلهتموعذإ د ةملاا 00 سلا باتكة ياي ماكل نمريشكيلس عزتي نر يبكل صا اذهل اا طقس ابك لمعلا نعماومو

 : لمعلا نايم! مرعب ةروربض ىزاجلا ىنححللع ظخلا للمح
 بف سمتضين ظرفليريذ لقح مزال أذ ظتلمل اذاعي ص انغاصاخ ناو مارذ اماه نا ةنبرقل ايس ظفلل لاتحاد تملا يصب مرن لمح نا بجي ةقيقعماب

 قالطازب طبزد لي امحلرق (م هر « ىف اسعلل مورش ضعبو يولتلا غس ا نكتص اخاظفللا تافص نموه ى زل مومعلا تاياراغ نم مالكلا تون مب لصخأم
 اخلي دزوملا رس ننح مومعلاو نازعتس ال ناو فيد تا الب ليغ نال مرعط ريغ و اموعطم حاصلا ىف ليام مجان شح دارا نعل لاول ع لحس
 قال لازلاذ اعط ن اكداوسلوق ((لاره ) «تتميفلا هزت اميرهف ريعشلاو تطنملاك نيسنج نم ن أكن او اهريغ و ةطنحلاب دطنحلاكسحا رج نم لاوحلا نوكي ناططردشي * | هكتزلا ليغ امزك لق جزاهحلارعي زل ةرونلا ص جلاوهو ا هارم ةريغ نول عامجتلاب هايف محطملا را لقد ىل مومعاكن اهلا ازا لاحم عانصلا نيامرا ىنعي زل صلبا ا هرعطملا ف ىرخخ امك ةر لا »صج اك موعطمل ريغ د ىرجشاوييلاز لع مترأبعب ثب نحل لل نين ةيقحلا ذ ريب كاهلا ذم يضيف زوم يفر غلف نيام هيف

 ديمو عشانا لا _ مرمعلا نيفيق يف نع اعين سسيالو دربمعلا 00000
 ًراعةيز ع عطل اب اونرلا للعامل ز اجلا مثومح مرعب ةخأشل اقيولول لاقي الصد انه ع+ هلانه ظن اذ باول ذه فدزرث ىقشحم المحل رابتم اب دعي نكأ نر اعتمل محلا + شاب ههبرل ناو ىفنلا نأ لاكش ١00 ليت ةقيقحتال و مزاللاو] ءزحلا فن روعي ال دام مزاللار انجل قف ليعتسمل اظفللاب لشي ولسلل ىف لاق زللطقست الرتقيقحلو ل



 للي مشا ظفل طير كوكح ب ايي ضذلاب ظفللاطيروه و طمترب ى ارفع أم ىلكلو ا كما بلقل ارصن تنم 1 لات لس
 ضع اهضعب نقعقلا ظافل ”للريعتس | يث نضعبن مضعل نشرهر لبا قع نّمملا لص |نل ةفيفحما ,ىلا برقا ازهرربلاتابتال
 تعا زهر اجردب دفضح للا برقا ناللىلو ! اذغللاطب سلع لصلا ناك لَم مز عره و طبرلا لهل اًببس نوكب امل ريعتسا رت كح
 جارعصلا ىن ةقيقح ناك رف فلس املا نسلق اما نح:كإف درر وصتيول سس ملا ىف علبضتسلا ىف ةزفمنملا نيعللاوهرربلا يفر وصي اين
 نعل ا يزامذعم مزعلا نوك نش نا ممخلل سيل دزلازأمن م تلق كلل شنان لحنا و جاكتلاو نيملاو ميسا ترقت. لاقي نتسي رق

 ايدكاص سقت اهيل هب تيدهسرصمغلا ىف خلايم سومغلا هلو لش نيعضاولا ملا رم لقنلا دغدرا نم د الافرت ديف لامع س 1 )نبا
 ا ولا ملا وهو وكبولت ت صصقو تمزيباع هسا تب كارم لو يرانا ةيرشرشاالا ل

 ا[ ماؤهشإ مث دضم

 م
 ا

 00 و ارا ارحل !ن وك مزيملاولد قيال شعل نوف لضالاوحازإال

 دلو قل ةشنلا| | ةقيقحيالأهقف لق نلاقي انام نامالا ةرقعأج مازخاري نكلو للاعت 1

 يا ميتا زجر ائيمةةعبللوروملاز نوح مزيل كودافللام ٠
 2 نااطب الفد ون اطال علوا دو

 اضل اذه دفة يكرر جا هي .لرحامذاكرضأ مز دف لهي يلجير لروعفلاو ةرافكلو هيث كك
 دس ايف تزد ناو ٍت للعف ىلع فنا نا ةفعنملاو ٍضاةراقكلا هين فا شل نعوأن سن

 نإ لاقي ناالا ىعولا م ىف 5 لاعتأ | ربوضولاذدلاسلا ةهركذ ىلاعت هلنارر>) كلو قافنالابأًدرمجةرانكلل دوغ اكلم

 لتس طرود [يركا وكل خاوب نيا ووكل اف خلاب هئاوك نضل وبال قلا قوس لاقف
 كاوا لذ جب نانكم نمل ةرقعأ كن خلاوب كلو مضلل ةروس ف لاقوركول

 وطعم# 0 تيا عرق تبكأم زعم يعم ناميالا ةرقعلمب ل3 نابلوقي فاش
 رهو قلق رتعلال و
 اوك لو ذحملا» زلاوطولا
 الالحايط ور كؤ أبا وام
 +. ..: ظؤقعم هموجامأو امازعوا
 انكيمجتلابف ربعي بالا| |[

 ملوق لكك ىو اطمطلاا لق
 نوكيامتاررفلا ىازلاوهو
 ًاقارحوا ناك ل”لمس ىطولاب

 رامقالارمق

 يطع لمقف ةرنكاب يقم ةيقمأن انجلو ة يح ةقبنلاوون ا
 ا بكار يطيل ةرافكلا ووك. لا روكي ققبلا) ةركزملاقلطلا ازخاولا
 او ن ايلات ضعلمرجتلوقزاجم بسكلاو مزعل فر لاوقن نغو طفلا زب
 نالخغ طفش فعن ف ةرادكلا ناكل شآلة طقن ًرقنلل وه ةقيقعلا

 قمه ةنخاوملاو عماتي اورترمغلءاسناق قبل وكيولق تب
 باو لاوس | |مسومغلا قرشالا نوكيتديوزجلاازخاولارعو لماعلا فا[ لاؤرصفأ
 ِ ءانيكلو( لرخ ثحب ىفاذه نعسوماقلل انهو ري ةانوعأ انه ريحا وحلا

 عينا تكسو نالفأ (ماطنلا نوكي ىانقعلا نو لول حاكتلا 0 0 نيا ةنولملا
 ثنجيالاهسوزتض اهقلطول | |لقعلا نو حطجالا طحوسع املا روكقابا اماوكد

 ظفللا| نم نالىطرلا لبق
 علا ىفو ةقيقخ توا ىف مال ضالاف علا كالي نييبلاكا ب ىقالو 0

 ةقيقح لاس لمح اكت زا 9
 تناك |ذاامف الجو ل ريس تالا اكن يانا نقع 5

 مقي ثيحتيبنجا ةأرملا
 ميال اهمطو ناكرقعلا دع

 اي ديم امابع ا
 : ةقيقحلا نيع “ل دقيق اكوهفسفلا مل قبلا عملا حز ىلتولاف تلق #ئطولاب سلوق الاسر :«زاججلل نيت اعرعش
 زف سو قينب ةيسراقلا) ل لآقي هنافعضلا فعن عئشي ضياقعلا نالرظن مين تلف يطق لع روضوملا خل ارخجراخوهف رقي الا
 رهو ماكتلابديعرشلاةدّحل درب نا ىينيفويشلا بح "1401 نمي لكتملا نأ تلق نآف مسنعن مهلاوه لب مهفلا نو نب كيال
 يوم للمعرهياو نوعلد نيلا ان ولسو ميرلع ىنتا قمل )وسر لاق طولا حامتلل ةيقحلا ىعملا ضياويرشل | انلكر يق اكلقعلا
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 د كلل يرطب ب ندايلعت ا ا تت ةيرادلاوكع سب الل ةلزن يزاجلا
 اداب دق اكل قي بوشر كسول ىنسا 20111111

 يطاق قاد املورطب سطع كلاس مم 62-
 ليام 0 2 دل نوالوفنأ:)اًميمجةيراعلا 1 ب |وسلاوس

7 0 
 هين دقيت ل كاع درا تاخر ج يادوب

 ماحد ةقيقلا
0 

 0 2 للا تان نام
 اج عال

 اكو وش فلا كنت ايررمح أهنكس نق نيزل ةكولم ارا ام نيدارم امجوكلامس لو مس
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 ةلاطغسو ناليقر راد حامجلا ةزامج نال مراد عامجلا نام دلو هلسزلا هيصرلا نال الع | هلتاملعرو هامل ا مومحل تاره راتيقت هل
 2 ان نت عتتمم|ضينارعو علرتشما مرمع جرزلي هناذ معطنبتالا نه تل جامجلاو نيلأب سمللا نيب ءإرتشم هنا لوقي لب
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 زينرانتس تآنالا لب ى”زلطصالا عامجتل نسي دارملا نانىلا ءاميؤوكتدو نيب ظفل حراشلادازت عامججلا نيآذ ةبانجيل مجتلا نوزريالو نيلأب سلا
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 نلط انلارتسم الو ا ىلامتلوأ تدرين
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 طلع نلرتسإ ال يلبس لرجل ورعان وهال فرس
 متلوموفاشلاو ايل زا ينل ةقيقجوتا) نادل و عروق

 ايمصأ ومش أم| نعول ءاسنلاوتسمالوللاق لاقتهننارالانبه دام ةيلكر لاو الق قل اثم ىزاجلاو عيقح اذيملاةدارإ

 ناؤوومضولاطقان تل سطر وكف تا لجحكةيفرهلا هيلرسلا راكد يطأ (بة م لس نبل تاس
 |لوق قول هزه بهل ليف باجل فرجا يرسل ككأ يق عسل ام دا

 يمس لتسال نا ةيقح اال كاب اجلا :دارمنهعن ل يم بيرس
 |ةتيلرتطلخو هامل برست الو جتلا هيك تةوضولا طق نيلأب سموكي الف اسم شا
 ايفل تحمل ة0/وز اجل !لاراصياالف هنيعتم أ هيف ةقيشحل لولا ةئنلا لخباآذطتن 0
 فراح اوريجتلاووس يؤ قيقحلار لق عم انهو دقيقحل لارا صيالف نيعتم هيف ا نوما هلو
 لام اف ىناجلاذعلا رالإ ةثلثل هليل ) قبقعلا للود رمرختلا يزل: دم ,رمرجتالا يبول دارم ا
 كيل مرا اف ةقيقتلاو لو لول اف ناجل وعارتلا هاري دولة دارمردتلا 0

 نايتس ىفاقف ثعاقلا نقلوا ضاتماوريذ وشاء و
 مي حلارمأتسا ذل ةينا روتر رقم لاوسباوج مورق لخمتلاوللو الالعاب | يح لا يسم
 ىلاوم ىلاولاو انال نر ابالف لضدي نيلاوموأنئانب لسانونمآاةو امال نالوا املا لق لر
 بحمولة لاول فنان ىلاوم للاوم ثرالاطغل زج نال من نا علام يال موال هسا
 ةرفخل وانتي ثيحي معا نعم دارا تارّلع

 اصول 61200 ناسا ذحو عوف ل داب اتزلاوتةيلا جو ةميوص فورغياءانبال كنا خا
 6 اباذر اجو لوق ( لرسر «نأججل ةدارا دع يلوا وراتالل هان احازلاب ةداجل لاو ةدارإلا)و لخريمنا> هرلا نقحي و ةهبش | فالذا !قاذت الاب هلو أنتيال نيس الا
 نيرون اظفحؤ طارت ]جالك ىناومل ا زوم) عار عئلطي ىلا وملاظعلا "د ار جل تمس سلو ١ سل يارا رك سي ذازام ابا نكد . [وبأرتلوق ىف رادنالا راتبا لارهأظ لوأنتي نيالا ظل نكمل اس ةيصو عسمالملا نوكولشال تلق نافزلل
 :اينملاظضفاّيج) لجيش شلاهاعزنموسي نا خنين اوه ضارتعابا وبل نههاعورإ | زينا سلاف رام ا : ْخ 3 حيران اف اههربغو ةدرربلاو ةر كردي

 .”!انلَمز اجلاو ةقيقجحل ايدي
 ناولعف لمقلا تتش |انههو منم نتشينال لوانتي ضياتأهمالاومإ:ال اظمانآل رجلا ل نجلا افرض ابجلاومإك !اكرمأتسا ذل | ن>) ةساحلا نعم انه سمللا
 رانيلاب سمللاد ارب نإأماذر سهملا ىنعمب
 مايخلاب عاق انهه نب كيرا نشواما كرا ءاتولا
 مسنات لاى سح للمقال لورق ىرتشالا وتس م الأعم نجما نأت »+ لق اغلا نه قف ليق نآذ «اععاتجا مزلياليك ]يت ةقيقحلاة دارا تطقسن

 [ىاكلزت (14( رين ن نعم نم /تتسمل ةعشوتسما] نوكيف لعفلا لص دك انيه :لع افملا ناتلق د امهيب ممجلا ا و و
 قست“ بقيقحا يش دويرلادبت نامل ذ-لوخلل بجو! مرلا نقحي طايتجتلا كل ن>لا ظفلب ةضحلا دريول تاب اوجلا لصانسؤياوس الار هاظ
 أمك تحد ..رمرلا كرير كيمريقف نيارانلاردونتىف لاقوالهس سيل «رلارما نال ةهبشلاب تبثي امم نامالاونكارلعن رش اهونب و م داونبوغ هئأشلا
 وا موج و مجتزايع نإ اونآجم نب ىطب تس دارم عوزف ناطماتب ازا ناب تس, ,نيريق ربا سدون لل ءأقبا ثار دهاوخ ىف نامإ.كىصنمت
 ,همولل داررهظا سنجر هارأتب| < انياوارانبارم

 0 بكس 000 ياي



 رار دارت ه2 مسالا قالطا ىف سا قالظالا لوف قل ءيمبتلاو ىره اظل ل)وانتلا سلا نع لت ل سر ورا ئشلا تر كزسلل لو سس لوول ىاان تدات أس
 م الاماو بزامادع منساش|د علأص ١ مالا ىلعندطي مال اظفلا نكد اعرف تالطالا ازاهراضن جب المنل سل ىلع نلطي امتار بالا هع ةلاصا تالت بلاطة نأف خلان

 ,ولخري ت ارم ادد اربتالا نإ/ ةفينحىل امامتالا رب .رسحا مادرامرهطالاف نام ل1 ىف ةيعبتلا ىاتيال ةقلخلا ىف ةيلصالا نا يف زلوم كلو لق كس اعرف راصم: ةسنالملل
 ىزاشمال ذا بتاكل ناوهور ضم لحد عفدزلا ةرعت امنا لوق 0ث تاهمالاو ءابالاو ترجل ادد اريدإلا -اىهنوعبتي نيك لأ كن طراد لاا نكرمالاو بلا امال
 نامحتإلارومأم ناش الا ناومحلا ةلصل ءلا ةلصللاقيقخت ليل ق لل ةباتكلا ىف اذنه كون 1 بتامملا قراالل الص! نوكعم بالا عين ينميلع اتاكم بالاراص هاب
 دمها :لخ | > رت ارجل ناوعر رقم لخد عفد زل مرح اما د لق, 0 ديف حسام ليبق نم نه نكيولذ اهيل ل ديب ظفل رابع ابال ئكتنلرمالاب يرسل كنه هيا
 أع فلفل زاجل مومعل يبس ىلع عازم لحج لو لل عمد ضل ايت لومصتال لذ يالا هزه نع تاهيل اكن مرح تحركت هماوكيلع تبمرحلعت ملف

 دهكرا لو لك لعنل |نعايزاع ىااين اح لاق لك, يال اذ
 1 ا م ب هلانظ قاثلا لمع نإ يملا قشلاعضر نالااح/_ راجل و ةقيضنلا اكاراخا : مكيجم

 2 رس دا: تك نأ مانجا _انبأبا نبع نيلفرركن ملا ةيمتلا يرجو هاهنا ىرع اظل الوز تلالزه ناف
 ياو كس ارجلا وددت رو داًيمج قللاو ناكل ردرف محل لاول لا

 0 ةقلذ/اؤ لوصارثئنكلو انفللا قالطا ىف تابمالاو ءابلل اعوفك
 اديجلا وم مالال ةأبابنامللا ىرتشا) ذاامذ هس للا ةيأتكلا رشاش وظفللا ف

 او كلل كاملا ذ_ مص مرعر كللاربغ ين مف لا ص لم نبأ

 امتالإ مق ىف هربرت لككح ع

 مرا » وكر كلملا تبىطب نالخ راخ نول ت١ نيرضالا لعب
 حلا ىلع دس !زل' كاملا لعل قة هلل هيراحلاو ةراجلا بطب

 هل 00 ا و
 :تاشاا ذارجلا نأف نامص:لاو :لصلل ايف لي اعبت هيف لخ ري اظفلانه سيل نال

 ةلصوقخي ل يلءأت كمريصي هبا بتا6ملا ىردشا خاف ةونالا نجم يلط رح نوكيهأبا

 اداب حلل ةراججللاب نوكمل ارارلاو كول لارارلا ف
 : اعنم ىذحلا نع نم دويصّمملا نأب نهاش قرمملا زال

 اوكيلع تمرح هت ىلوق ىف تارجلا جاكت مرح امإو لأ بسح كر حاو لك
 مرام للملا ىف 9

 ىل نكترلاذ للوق هلل مرقلا عضو دري نحل ل شرا ن
 اير تبل ايس هلعفاف ا
 >نايشامو !”لعتتم لخ ف ايفادم مرت عضال نا
 تقيقحىون نال ماضقو ةنايد ق سهنو نكي لا دكار

 < نم مهلا حضو هنم ىونول و تلت سرم و مالك

 | 5-5 نقب لخد ني عاد :
 انادطاتتحالل مع لوصالا ل "تاما لنر) صل الدواء اجالا ركام

 ع د ور ةقمصلا فلحاذااهقالعتمول اي ل خدلاو ةراجتلاو كامل الك
 لف هل وصلا نه ىف كني رام زلت دارا وهناكرلف : دو ةقيةح نأذ نام را همك عض صخخفل>ا ذادنا كرب درحاللا اوس نا

 : م 0 نيه لب تنعيم ونة نقدالعتم نوكيا هزابتضدافاح هيت رادل اف[ لولا انزع مرقلا عضو صونيفي لذا ةروجمب نكح ي ناسرالو بج مر
 2 8 1 5 2 0 . تلا 0 . وقتل - 3 1 4 - هلك 9 32 9

 ا .[ج2] كالا قيرطب نوكت نأ نالفرإد ةقيقحررمضاوزاجلاو هقيقملا برعم ل مزنيف

 ايتام انيدىدل راد راهاغسم يالا كل ازهدزاجلاو ةةيقحلا يب مجاب الراجل عومعب تمئالعتتمواافأع) ا 4 0 كتل عراف
 ضاتلاب ناكناتاجلاود جال للوخدراٌعش ناك رفحا | "200 1 ا هع 00

 انهو مولعلارج لاق مّنلاب نولخ نيالا ةقلذلرصاوص دا | ةرهلا عضو ناو ءاروايْشاما]عةموااهاحوئوناب لحق ةينو] تناكناق دش
 - 2 0 2 هلك 9 .هلل ا ©: ل ةيعبتلا ىف اني“ ةقلخلا ىف ةلاصالا نال يشب سيل جول 0

 نين لصاالا تكل مالا ةيارهلا ىف لاق هنا عمرخا ماكحا هلؤ نم دارو لمقن“) ةزوحهم ةقيقحر“) ثول ل زن دربغ نمطقف
 اهلل والاةياورلا سلال ذا ميلا, ل تانلأب لرخرلا يا هك ب بح هس ِ

 ٠ .[ومسنفت ةويحر نال لجسلا تارهالتلا ناوهر لواالا نم لهسارخا جر نههو تياورلا رهائن ةيادرلا تناكن ار تامم الاو ءابالا ىف تاجا دلدجتالا
 مامالا ناولعت ىار ىد ذ نيرسفم اونوكي ناالاوهللا 20 نلأب نولخ وي ضنا ترجل او د ارجلالا نارظلا نعل صنلا جالو نولخ نيود هدانا أيار دو ءانب
 لوانتين لوخرلا قلظم سرنا باوجلا ةضالخ زيا ز أحلا موصحب كتمت لو | 0 ( سر سارفحلا نيبو مهيب كرتشم نه لملو نآمنالا طن وجعي وهيلشم نمي

 0 هده ةحد ايلا رتب و كلّربت ةر عملا ةئضحلاو اولطم لوخرلا ىل رع ةقيقح ارت رزاجلاوةقيقحلا ا زؤإ ضعن همومعب
 عمأجن ميملق رو اهجر امن ىلطص اول تنفي ةحيز اجلا جرتيو كريت ةروجعملا ةقيفحاواولم ل خرلا ل ًاذرع 3 اريجدراجب ا
 يح ده ومال ةقبقح جف نال ثنخ ”لايكرأ لحرف اجر + داو نول وسيما رع حلقات فشكلا ف لات نا ىضات ىوأتف ىف نك قيقح ضار

 تاه لس بارجلا نط وعل لذ |نه نطو تاي دو و امقفزت لصيف مالك قبقح ىرن هدالابكار لوخيرلاب تنال ماقلا عضو ةقيقح ىونول طيحلا نر ةروجحم
 ري لعم العلا مقبف> منال يرام اسف ىرئاذااماو طقف مرفلا عضوال لوخرلا قلطم منبع وهو تيبلاررعضغبلا نارجهلا نإ ىلع تلد ةنسيقلاتأبأ ٠

 روب م ال مدد ِ ليت اتاحرهع انالومل رارعمالكرعم

 ع
 عل لمشتسم غر جم هنا) ءاضق ن صياك ل وخد

 هلام

 قاب هرارلا ق هأم رقو مهطض | نأب ل خدريغ نيل
 دات ىف ام اعاني ول ىلوق هلغراللا ميراخرسملا

 ِ , نصمل ل) 3 نمرارملا نارهظ أنيره نمو ناخ ىضاق

 ًاقلطم ىزاهبلا ملا نوك ازال ازلطازاجلام
 الط صالاز أجمل مومعنم دار ارسل وام نيقب نيتفم ريغ

 ضحي كرف تايندابم تاليف ذل 0 ”:ليف نيب 00 وين حظ نقو 0 اهتلاَوب 0 2
 راو الارو مرة رامقالرمق لمتنا م 00 0 يس
 0 ل يي ا ا ا

 نهتم هس عمصر 7 با لايزال ١ ل 1 : ١

 عنا راس 1 اجلا ىقرابتعأب نالفرا 3# نة عضنالل الحنة مو ايفا حل خرل الع انكد
 هن : 2 ٍإ معا تو اج

 ةيامر قفين فلتحم تلق باوجلاوس "لبان و داهعوعؤم خيال نق عمضيلال لق سواري هكسلاءبسنو لونلاوهو ٍ

 رجلا معملا دإرذا نمه ورق دقيقححلا نكي نا مطرش نم ناف

 . |ارهنحاو لخ نيال ةيادر ىو ةياورلاره أ ظوهو لخ نسا



 ماو نآخ نات شضعا نه أنيذ لوغجر مل انطيإ ثني كرق لس ىلا ىقولخلاو لص: ين اكناو ئيشلا تول و لطدل ل معتسب برمال لوةنصو تلطاعل قل
 كنك الف هيك ولو اهراعتسارار ارلارجاتسا ذاأم ن دانس اتأنكق نكرسلاررئرككير (رر شتر الر لس ننسلا بسن عاتتفنإل ثنيئالذ ةيئاال رسمة دنع
 لاهل مزعسب ىرترشع نح أ ملوش نيميلا ناولع زم شنجح امناو لاق 02 ليقنكأمات سيلر علا ةرروضب ىر رض انه نكمتلا نال لترا, فلاحا
 راغا ل لق د لو لك قلءاس جرقو وه ف تضلإو ارش نيم نا يرن لجن يمض عر صخ لمجد رمعمإ وصح طبر وجر نيلتلا هين لخير كرتلار لحفلااع
 : هاج شاوصالاو ذا حو اكد لاوطنعا هيرئاد طييلا مالك هبرعشي نكن او حبس يل تقر نلطموراهخ لا يب اكرتشم يلاظفل نوكن للا ضتنرق لم
 ةفيراوعي نان بركرلاك م عت نعت وعن هلة نمل ابر ضيف رعياموها تعملو 0ك نقلا فانك رقم غر رت ارك كلارا الا كير ل يحل تلا زلطم
 ب يبت |ثلشمالاو تمارين لميت كتل ولعج مما د :رقلاك ن الخ نتمملارشو أمري ب ازلا «نه تيكر
 بعوتسي ثيحيىنمب ) نكل الي ط انامز لتمم
 ل > |ذاذلا كب داربل رت 0ك انرعو ةداعر أننا
 تقول مريلاب ارجل ار لع ني ىقلار ليل نا
 تنال ىلوت 0شيو نمل وكيت اي مري اريك للوقت انك
 ةبقح عمنا عم زلنتمم نامزر اهيل نال ١
 ؟جاكرا دز 3بلس د زال, ىلا ناكف مويلاظفلل
 هل قلطملا تتولا هب دارءملرت لش لعفلا كل

 اللرل لل داذا لليل نمر اراها نم ن أكءاوس
 كلو امكراهيلا مويلاب دارهلار الع تنرعلاو
 نافل وان اك ذامل رت 01ل سمشسلا نسكت مونرح
 أرمالا نالراهلا مويلاي دارب لرق لس لماعلالا
 0 0لط نارتسمم بركرلا ور ايتختلا كربلا
 ! ىلع نتعلا موو ارمعا ينال تقرلا خلاب داب
 "ةلطلاورقو ان كو نيدرتتمع مش يب الخ مد نشر نبعلا
 ا
 راوسصقلار تطأ يلا تاهل از ود دوصقلا

 وصال تكا حف نكم ةيبيلل ف مراشلللاو
 درهلا روكي نإ عشستا ةيأدولا حرس نمولهدر
 بن ايل هيجي راهنل اضأيب نئئيح مويلاءنم
 تتر تافت "الاب لق لكس تهتن اة قيقحلل

3 0 
 اميلا نآضملا بابلا نه ةربتسب لمت ىلا ىف
 تلث ّن هت ال1 نيف .ن الضال سجو ان اذ لمأولا
 اردتلب بلر زمقحتلا هلل |رككس علل لرضعب نإ
 ناكأ>امفارلاقفرهذكاماويلا بنل للا عضوم ف
 ميلاً ضلارهرتتعملاررا مهوب ام نيرتممردنالعفلا
 نا كامو زما مو نئاط تن |لوق لم اولا تسيدح
 الت>لباقبأس مراشلا هوت ازلو شميإلام مجوزتلا
 هيف نالمغلا مذا ملو ةرابلا ىف عاش الا نع لهر
 نستمر يغ كالا ارتمم ايه نحن وكي نآي نيفلتمم
 ولم لاو متعارنيقحتلا الم اوكلس لكناف
 ناغالابانيهش لات الو هيلانآضمل لاارتستلي ل
 نيتيروصلا نيناه ف هل نركيمنأت لهل
 ةعرضرم تنيص نأذ ةيقح ا هادم لو 0لُك
 يدنعالا مالسل ربا ناكرمىا هلع هننلا
 هلو لرش و

 انو بأ لاوس
 لخبياضلحول تا كريرقت خا ضقن باوج
 نا عم ةراجا ةاتكسرادل رب كني عراد

 راجي راد نكسلارارف كلملا ىف ةقيقحتةفاضالا
 ةقيقح هرادوعال ةكولم ةنوكسمرا نب رطبا ثحتير
 «وقعنم ياو زاهلا و حةيقحم ا نيب ممج ا مزليف
 1 نلارجت ال لجرلا نا ىه نب هلا تآ/ نب ازاجغوا ةقيقح أما نلطمل لرص صتختالل ف اضالا نإ بارجلا لصأح
 ريغ كامب كنجأ ص [نحلا ناطم نيرالذاد عمجا زاجل رق ةقيقحلا رب ىطباهريغ ةكولملا ةنوكسمل لواتنت سن يخ قكسلاو
 هرارضقتلا باوج لع نا ىذ اذ لوقب كل ذ سعي حراشلا دروألم باوجرهظيا نيو هباص ا صتنم| عيا
 وه ليقو وق (4 نر رب شف ةنوكسصريغ ةكولمم را ديؤ لوحرلاب ثنحخي “لذ نارجملا نمر ال ما اكلم ناك داوس ىكسلاب ص اسقخاالا ردابتي هونك انرئسؤتسلل

 قيل ١١( نب : مةلارتشالا عز الل اههجرت مص لاوهو فشكلا قو هنز احح كالا نحو الص اداري لف مين نغ انب سيل !نه اغيد ضعبلا شي-نهزلا هلرتش
 فلا راكاذإ كارلا نهر باعيتسإلا بجرب ذرب نفت ناب نيت دطب اصلا ى نهو لاا نسمه

 | و هنن انتج | نمرعتالا تقولا نلطم ىلع لب ديلع لمهجيشالف ءاياراهزلا ب اعيتسا نكميالذ نتمم ريغ ناك اذا اما هتلاضنال هيلع لمح شيقحلا علا نكس ذ نايا راها
 قع رمحم «ربرتم ميلا فيضضا ملل ن نظل .لمادل ةربعلا نا ىلا كك سشيريإ نه ورادنلا نم مآع تق ولا تلطم نآذ مومهلا ةمالعلار ليلا ءارجا

 مرق نا هنا وتلقوأ مهيب ةعمتقنا كيل ىفزاسدرابهلاؤ دقيقح عربلاذ نالفأ

 الد انتمالا قلطماكر أهل هد |نّمم ١ يعيوتسي نا نكمي ستمم شمل لزعنلاب دارج اةياقوبلا راش لآق»

 زاهلاوةقيقحلا ( | تحب

 كتف ةراملاو ةراججلاو كاملا ٌلمأش ىزاغ غصوهو ناله ذكس ىف نالقراد

 نكت نانا ئ وتقل اؤكد هن الع دري نتزاجلا و دقيقحلا نيب مم الزاجل هوم
 مكتلار يناله تم نوكسل|رعيطل اكلم تناكلب الفل ذكي الاد
 حمل قازاهنوا اليل هرهاذإ ثنجاسن اواي زفتو قي وكي نا نيرعا
 مري مويرحٌرَل اتق رح افلح اذان وريرقت خا اوس باو نالف نقيب

00 
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 دااليل ىىقلا,لاثملانهو كلمنا منأب بآجلو سبعلا قتعبارابوااليل نالف

 هني زال وراهزلل لم اش ىزاههن قولى !ماعوعو تقولامويلأبدارملا نارام
 نوران نيب كر موه ليقوزاجلاوعقبقعلا ني مجلس, لأجل موضات
 امي ورعب تطباض ناب نم اتهه يال هلم آبو تقولا نعمان ههريراذ تقولاَلطم
 ارثمم لفلان اكاد لليقف تقول هب دارب عضومى لف وراها هب داري عضوعئاؤ هلل

 ص رع هم ,هك
 0 أاولعفلإانايعم نوكي نا وصن رتمم نآمز متالرابلاعب دارب
 أ, فون فلتخاميكأو قول رموزج لحفل كلل ةكةلزاطلا كف ر
 هل نيب لرم لل ثمريرتمم انإماذا هنا ةطباضلاغ ]ماعلا ورإيلا فايضلل بألا له
 نالف منقي موبرحزيط ل ثم نيرتممريغ انإكن امراه مويلب دلة ديز فري و
 الف مقيد بالرمل خلا ددد ارتمأ يرحل نكن أو تقوا يلب اري
 ديزاماو قاتلا هل اغلا ود لمألهربتلاةبيز بكري موينلاط تاو |

 لاذ مينا وقير تلا وس باج يجر موص نع هت: لاقا ذاع نيعلادرننلا
 د! ءارقف نيمل ا ىونوانيعلاورزنلا هب ىونو بجر وص لع هنن صن
 :اهللا م نيملاو ةقحلل كاك ننلاوأةمانيعو ار نن نوكي ناقرننلا هلامب
 ةافكلاورننلا»اضقلا متاوفيمزإيلق ةحلّءمزأجلاو ةقيقحلا نيب عمجلامزاف

 كللل من ص اضتمالو كلأبل نعول الار
 رمل نالاهف الخرب ىاةنوكتمرف

 لعنيفو ناخ ىضأت نيرلازخل و وأتف هلل ىواتغلا ةيركذ هنااا

 0 ىةر قمل عوأ
 يهبها

5 

١ 
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 ءابلار

 ذيب نالطلا نوكي ناانه طر :
 زاوللاو ةقيفقحلا 0 مرج ال طع فتمربم

 ةنسلا ره بجردإر !ن ون نونمرع بر رغب نارتبيمن ل قازهلو نيه
 د مش اوهن هزل تل

 توملا سجل متر يظت> كنف معلمو ناكاذإ» فالوب تاوهلا) هترمترهظتل
 0 ةلؤر زنكنة فسوب ىلع نع ةفيلحر ورنا نميز مااا 00 ه6 5 ةع ب 2

 0 ل ا الامل حالم
 نااار نن نوك رهن ليوا نيمل اه ععتزنلاوونواءيشونبمل ناو لتلاو نيمو
 ٍنلواليجرل لطوهأن ا دارالاو قافتالاب انيس نوكبرننل انن عم نجلا ىون نآو ايسر ل ري ا 0

 ةيبعلا] / .ةيصن لنا ةروصلا هى عينجن يعلو نمل ىيرامنا نايا جة اسفزم
 اوس جأن فور نن ةغيص لع ٌّش هلو 00

 اًدح كولا اجا و لعفلاراصر ند ايبو كرتلا هل عفلا حابمر ننل للي التنم بجد

 الردم لال يزغو كرتلاوهىنلا حايل ويوتر ننلا اله بكم نموه
 | وانيمدلاذ هلا كفن لك لسملاوا ام مرق موتا طصلوسلا
 ؟لاءوقينارل مفر: «اشاارضؤيق لاق ثا هنن للحم موغرل لآق
 نا ذا .بلع وري هكلوزاجلا تيرطب ارمله مبهم نيا نوكيف نيم
 اغا! ةينلإلا عنصر قشلا بحس نال ةتلارووب تبي نيام
 نسل زنوظفللانماةدر ملا نيل يقوي ل جت زلخ ةروجسم ةقيقعلاك
 بهار ذاماذطتف نيعلا :دناذارمصن ارنا انه نكل هظؤللا ”غيصبر اج ليدارع

 ةقيمص هاو قمت كر يقول جأتع نكيول ناو ةداجا تخىزنل خف
 .قيصيشا ةداف برقلاررتكومف سلو ظفل أعم لف رن ةفيص 36 ةوديع
 لق ر وكب بدلا رش نمناذابسأتو اهيضوت هيرزتلا لأسم هيبشتت يجو جريرك

 اهبتيوهأ3 أنزل ارب ن وكب نكلو كلملا ةيوضومتفيص نال تغيصراتعاب

 هنمم مرش جرا ةئلام نم مجلسا يلع لاق نتسلاوه ةبارقلا عمد )لل بدم نال
 تاحيزتتلا نعل أمل ّثرهاظلا بسب ةاذانمريوتتل او ملا نيننالاو قتُع

 عرخرحر اذ كلمني مس لع رتل 20-0100
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 انس

 هرذم» غنلاب طبت مولع متم« ققلاب طبترم لح
 ]وس مم هلداو لبو هللا واكو انعم
 :اريوك نا قعيزل امزليق كر 8( سر

 ّ اطنعره هع« تتضاادىإ كش تمم هينالا ديلا

 عاتخ !مرعل فصناللا نيرس ىراجر لو 0س نيعلا يمحو أن .ىنلا ى 1 نيب بجيل دارممل را) بجرلا نعل سلار ةيسلعلا عاتجج) دلصضريف نركيف نونمريغ لق
 سو ل اذال ىل 0١ش: اجلاو تضخ ا نيب ممجلا موزي دارباللا تساا نه و لاق كل ةرافكلاو هي لاب كر لس نحمل اج ارسل دارلل نال ةيملع>] شاف هيف نيببسلا
 ثا هضالبوا لو كك اطخن نيعلا ىو اذا مف ا ىاثلا ىف لق جك نيلاور نشلاو تاذااجق هلل وإلا ةس لق لكس زامحلاو ةقيقحلا نيب عمجلال ازنع مناف هللا همر
 لعمل علل ء(خّولا نود ةراقكلا ل قتحار ننال تلائم نوكي لق كلش ةرافكلا نود تاوفلاب ءاضقلا مصر ةحاتينه ال ىالر نن نوكي لق هل نحل الأب ىطخي

 رخسأتملا ته زجل ١ بيوع لا5 لل يفر طلا به نم لع تس! يمه نم قع يلق حلظر نتلا لأبي ىطخعوتو نجلا ىون ول نيعل اور ننلاو والأم هسا نيلواالا
 عزل أما لب ةداراالاب ن وكي هنا كرسلاوه ىلا ا) هاملا ميزحتر نسل ازه بجبوم نم هزلال منامي ةةلبجوم نممزليف لو نشير ختلاو وهو ل ف ل سةنأ تسال

 امن | تلق نآف نيس لالا ويرغر لزق للتي تامحاببلل مرح ههزلب هتالاهجومب انيمي ةولصلا تمير نوكيالاو انسه نوكتال ةحارالازرو نب ةمرحلا راهو تمرح نم
 ليملرل ل ل دا ذاالارش نيمب للحل اويرك نا دوصقملا تلف ِ

 ةيرأم مرجرق لو لل انيمب نوكي الف حامجتالل فلا انيبع
 راةشناو موب ىف ةيراعالخ مالسلا يلع ينائدر زا لسعلاوا

 تصفح نئع السك برش ليش و 'تلزنف تيرام مرفيف
 مر كنموشن أنا لن لقق ةيفصو ةدوس شاع تاطارف

 . [نحلاب مرحول ىشلااهيلاي تلزاف لصحلام رت املا
 مو سويحرز وف متنا و كج اوز ا تاضرم غشت كل هدا
 ةاميا ليل ركل هللا عرش نق ىاوكتاسيإ :لخركا هللا
 اًكضليروفملا عمجربف اذلإد ئواضيبلل66 نك ةرافكلاب
 2 انما ةييرك ةغاروؤ حمه و
 هعدنالاب لال لتسجالاز كلما رب لات اني كلذ هللا ىف
 زا

 يت نوكيف فاشكلا قركذ ام دعاهم فل هتئاو لاق مناف
 أمز ل هسا ويجب وفن بجومل رق جلل نيبيلا عيرعصب نيملا
 ةئامحلاو ةقيقحلا نيب سجلا مزليدلف !دارمايل و هلع
 نغذتكلا بحاص كلفن دارباالا .يطوري مرق جلل ةدارالا
 ةينيوو 0طن يحلاناىا تامل هلل ىشلاهامالا
 دلو كليم ادكتينلا نوب تبثيا) نإ عمزلا تبثي نا
 ان هلامزال ناك ناو حابل ا برخرا ىيضوت /لاقب تاالا
 نهملا ؤدعرلس ارك ة داع نيمجلا نعم نع بلس نكلرنتلا
 ةرجمأ | ةقيقحلاكرج نيملاراصف عغاشلا سضئرخللا نيا نع
 نيملاز !اهريرقت هش سخسيفو [علتمةينل للا مات نلف
 ننلاوو زا غمرهو :ينلاو ةدارالا تقشالخا دراصأم
 مزلم ةدارالا ةناجلاو ةقيشحلا ماتجا مزليف دارماضيا
 فضلا )اسر اشار اشا١نهل لحلو يل غلامنعام ةكيلقلا

 ارضوتلارحلص لئاتل اليقو لت هل ش2 لاقي ناالللاد
 ةياجلاو ةقيقحلا نيب ممجلا مزابالن دار سيل ل302
 مزلف ند لالا تغير نسل لحد شن لت 0ك ةدارالا
 'سننلا نا ليت ناق ةئدازالا ناجل ةقيقحلا نيب عمجما

 رتلا ةدارال ةربو لذ د اراربط نم ةفيصل أسف تباث
 هلكت تلد عمجلا مزلي الذ ىزاجلا ةحل الا ربو هناكن

 "ادهلو هلثر

 , ارم لح شلع مثلا طصوشما ناك ظن ني

 . أ ظفللاب تيثي ىقيقحلا معمل ذاررصلا نم ىف ممجلا شمال
 .. |هيلا ءل زق 2 هتداراب ةربع لف ةدارا لم ظافل الا عيمج
 ل ةبالا سغرشافلا ليمتد لو هل ةدازإلا كاكا
 د[ لخد امي متناوضر سايعزب )ا امكهظذاو معمب منو
 للاب للاقو هدأ تارت ق>رستلا تبرقام هلذخ ةنمجلا
 ... . عقم مضوللا ناك اذ اريسقلل عامنا ماللاز.!لوقي نا لئاقل
 لاذ لكن من نقو امهعدزنا ىنضر سايخرب للف ىف امك بت

 ةزاجلاوعقيفعلا ف ]نام عتالن لد هلل وابكا
 7| نسمع يلغ مالكلا له نا لا نيتسلك لب لح ظفل

 ةبمنشلارس يتلا ناك الاورج دعرجلاب يما

 !هاللاب نعل بجلا عل نعلاو :بميطلل نوري بجحر مال مالا ةرابغ ىف زيا نونمريغ لق رس: بن | هج
 طغنلاب سيرار ننللو ظفللأب ال ظفللا بجو م مزالب نيعلا نبراذ كسض ريو خ ىضتقي شل ب اجا نامعضوم 2متشامر ننلل مزال حابب كر ب

 تسيث ةفيصلا هه نالاذرع نيمت مسلخ ح(بملاب اييإ نمع دس تبث ىنلاج (بملا ءررح نإ عب زلا قب ناالا شرق (ا" سد ,, كانه ىظنافرل#لا رشم ىف منيب ظن هيفو
 نا لبق امي حابملا مير غرتصيل هينلاطرتش اذ ةروجم | ةقيقحل ا,تغيصلا «نه نمندلا ةدارإ تراصت درج ار زنلا تبلغ ثيح حايلل برك ذ ةفراعتكإ
 را بيلو لش ن الذ صصقلا نتعالا انيمي لع جول يرشلا نال صقل لع ضقوتي انيمي ءنوكن الا سصقلا لع نت ونيانو امازلتسار ننلا بجومب تيشراد حالا ميو

 نيملاورنا ذاور نشل لل مجت ةداعر تلا كت الطالا
 رتيسمل المعتل لتحعوهام ظفل لك ىزن سفن رننلار

 ير اهظفل ةدارإريغ نم ةدادلا معدل 2

 +1 ىلإ حسون ميظور نئلل مزال بن لفلان تكل قم ة يلا مامضنا سو نفيد اص ه4 ,, نين اورلا ف التخا ططس6ممل ٠ انجوم نيجلا  اًيجومر نشلاراصن 0سم -- ماني يف فلول نصت, نورب قراذكلا تيجول نيمكرب تحاول ذا جلا عقد انيبع حامل اباحي نم ىف سها



 هيرو سسصنلا ىذا ل ” يبشن ىهو ةيانكلا ردر م راهم اسابلز حكت امعشلا ىف نايا هديب اشم الا لجل لس نبدا ر الامنتس اك ةراعتسإىىسبلو 0س ةفنالبلا مولع مس ا 2 1 ل م ورم لاق نوي ناز نايس لطي ل قصوا روس لق )5 قر ىزاجلا ىنمللاو ةيقحلا قا هسا نيثيشلا يبت 0س

 [يسملل ب دهس اوي زم تائاوهو ةيمجش لاو بشملا ةداراو .ب بشلاركؤوهو ةبخرحصملاو بشسلل كورتملا هب هبشملا منال تاشا يهد ةيلييتخلاو ست اءوس يم
 لما رالزت ةعمباصالا رجا لف لكلا اوسأ ناللبا بنل لير ذالطاك تكن تالا للا قالطاك ضبسملا جساس, دلطا نير علا ةرصخلا تاهل نعل 0

 اجلطا ملالا متل ذ الطاك ناك مرابنجاب ئشلاةهمتست بلأطلا 6-0 ”الطاك لل ا يرايتساب نشا يحتال ب رازبملاك ةرداملا لات اضملات نحاهلعا م ةماقميلات اضم مان ا ءالا فرخ غال |:بلاطإز توا دلل اطمح ١ اللا هرقل مويل نيلاك-تكي >ةلطما ة فشل لبالا فش عدي زل قشاك قطتي وسا تالا ءامخلارم لازال انالأع فك ثنا ننال موز لما هسا قالا تال لوم ةذرلا نالطأك تك
 مت 1 ةمحرلا حني هنا ةمحر ف و اشك ءارشر لاك لالا سكي حل اوسا
 - د ا |ةدازلا الريصبلا6 خت اطنيورضلا حا زال طاركنم 1 : ا ا او مي ل فسحرم يلا يل اورختلا لع نيل بل حا نال اركنيل ناسللاك يلع

 مقمملل تاشالا ىف ةركتلاو رطب نحل وش لثمكس ملغ | ةروُلط نيئشلا ني راب اد 0 لازيرط ول اقفزاجلل تاقالع نأ :قاووقا

 م >/ا يَ و ةراعتساالاو قحموا 0 ل

 الع هيف تناك ن اوأهماّسٌاب ةراعتسا 07 0 للا اع 1 يرو

 اليو بنل بال رطمل وص داهرشا يذم ل سم ع
 ةوصرلوقبأب لك نللزأجلااقالعنم ا راق مرارا 2

 ُط 1 كا 7 5 .ايشلاك هد انيالف بلانلا“ .ةعما
 قلع 0 16:16 قدم رعب تبغتلاب هامل ةرادتسالا ةةازع نكوأ سا ب م ب
 م لا ةفالعبو لل سرملاز أجلا تاقالعب ىزاجللو قيل رعملا نيب خا بردا كلل لقا نكد م لاه ] هال هةر انيس“لا ةةالوب ورااس لازال تقلع زل و قش عملا ع نيس مهلك قييريل نعم لكب ةرادتسالا تزاجول نال

 علل 2 1ىعملا 1 أ ًدارم لاب مل رأعتتسملا ص خجلا ثلإ نيريبشا نصر اعتسملا ن
 7 .الكسوا ا ا ةروص نكت ن را يرويغلاب .داباج ونملاوهزانلا» 9 تع ىلا ةيشلاب قدملا كل نب يسير مشا

 ايي لاراب 6 اطرد ع 0 000“ قوش عيوني عمقحملا 00 ص صاحبا
 نابوت 05 تق داصلا سهلا ةراعتسا ىف

 د وا نسال ريشلاتيمست ف امكن 0 هلو ادت لتسزا اال 1ك عال ا ا
 + تسع م ةعاومشلا نال مرج اب عاهل اضمن رجلا

 لجرلاذا ىونعملا لامتتالل لاثمل والا نأف فللا بيرت اكيرشنءأنرطملا هدف تانكي اعبر نان ا
 اذ كر نحنا ,| | تامر اصلا لا !نكىريلذ مغلاب هارجلاو ليفانكأ

 لكيدلاب صننغروههطم مزج) قعم ىف ناكر تما مالك هولدل للكيهلادحاجلا| |نيهدبم سيلوهو ةأرجت' ىطممامل ن نمزئارلربس
 34 مدرسل ره , :ىأوشلا >أرج دارمل للي ماقملا ءاضتما ةنيرغ

 انتل ملاوي اس ! لج ليس > لف ةأرجلوعلا عا شلاوهو مودل دليل نان ضادمال لو ةلظسسف اال

 0 ”الاالو دلو ”الاب ةصمخم تسيلا
 لصتسرطلل ةروص ناذ ىروصل ]| ضنالا لاثم ناثلاو ةرهشل لا مرع! زجل )لو كابل رايس 0 ارغحاا لخبلا

 7 1 اس هنعر : 1 دز قع ىفا نكن اه د ل سك نينخفن زعل
 رطلاو امس كلظاو كالع نكىجني فولت اذ باهحلا وحلمت ةروصن الل 0 0

 تت ىف انج اكن لانة نير 4 0000 1 ا ناب لأكل تايسحلا 1 رمقلا نب ١ 4 3 الاايسا انبلاب سلال اينان باحلى نايماعن

 را كرب ”تصمأف كلذل'٠ املاب سيرأ تاو
 انا سا سيشل يفعل 0 ١نكأ يطل سس مط | عرو لع تيس جيكلفلا ءاضرالا ناد بيملاب

0 

 تسلا مقسل ليدمصو نئسرلوت قلك باوسلا
 لات لريظن 1 لولعموأ قالا هلع لاتالا نوكوأ نحس وا قاتلا يبس اريوسعناري نم ىل و لك نون نتكا اس كل لالالا

 انكو عروص زو انيق يسلب لقت برسم نأ تايسلا نمر ودلا ع أمكرهو ا 006 0 1 ١ 1 دضزالارانب نالزللا نحو كل نكمل هلك نايس
 ا رددوا يدنالا هس نجري

 ةعتللا كلموء]شلاب ل تي تالملاكاهرو أجي ودلعلاب لمصتيل 0 ىملا| لَم ات لح 00
 د 5 لل ىزاجيلاو ىنيقحا نحلل نسب ت١
 ارا كاسة 2 لا ل د اا | فاضيف اعورش“ 000 د ا ع ا
 اه بولاق ا لمدد دان ميبششلا وو دب هيشلاو هيشلل قاةلع قود للا و لونعم كاملا نام زنا كلاب ليصتي لرتولل فصو ىف دكر قلاع تسيل تتالعلا ذا خلا ) تالا ريظن لو ككل جثم ةيعاضرلا تخلل أك تامرحلا + |رشك ة تم ثلرم هيف ر وست إلأ عفر وست ىناال ةءتمل كلم بسس منام ءلشلاك بجدالد بيلا [ضرحل ركل ريلا تاضيرم اوكا نيبو منيب نوكيد وكلا ىلا ايضفم نوكي نق لب غنل نكاع متم ن ويالام بنسلاو وكيلا تا ضيرماوكجلا يبد نيس
 ةرأقهزع ناس ىف ميش ل و + لرسر تار ]وس ب مالا قت لكي واز عتق تساونسا قد دروخرب نيصلاب :ىنم لكم متم «اولضت زل ا اولضا نا
 ارم نيون ةام خ نكيولرل ذا: رويت حاشي( نخل مناتداتمزاحاو ةراتساللرصاا مالطا اما ذات مالطا أمني قرم هنأ لا ,ملا نييراتسأد اسرع او ةرادتسس ني يبشسال را 0 ةزادبسمو لسه لاوس راجل نا نايشلاولع ة ةيكد تادراحلا ! ماتا نمناكوسن عدا ًامنطمراهمل / لزاوا ٍسسب نإ ع فضحلل اميضد وكلزاخلا ن ًامارصن نأكأ انت هناا : نسف رهو ةرآعتس>] للاوحا نيبيانيرح نم فنصلا نا نممترتب املدرازع
 مار ناكن ا ةريدص ولا نيزك: لصالا قريت مرملا نسا مرجلا» هزكنالا يس ايو ءياههص اصنخا مزعل هنا محلا نصر لع اوس ص تح "يمتزج ةحالأ تسلا توصاملإ



 لق ناإلا ءامياميف خلا ويرش ى نلا عل لو لذ لس عرش رعب سد شمرقخ ل اضنالا حا لااسجتالاد لاق جزا ةز) ببس :بترلادللم نان ةيقزئاغللم لمع نو هلأ
 هنم سضرفلاو يرش فيل ضال فم عسا وعم شملارر ملاح زمر فيكى لوف د لجل عزم ترش و وعد شملاب ةيصوسخسولو نلا ةجلاو لرعيصخت ا .ةذ امض أي وم شلل قعم فنصعملا
 يت الي بتايا و لوا رو يت وسورشملا يرش ى نلا علا ىف نمأتي منا لضاححلاو يرش ةيطيك ةيأب هنوكل اح سا ميمعنلإ

 ا م ا سا اذ نيف لا نم اتسمت نيالا خوك تاير شن لاما دلادك انا نس لأخر مضوكف
 صارم نريقفل بهوا ذا 3 صصلل دبل ظظفلراعتسيف ضوغريخب كلت ايسررك نا ف ناكرتشت د: بلاد ق سملا نا جزل امرك .لف كم امك ليصاالا

 وصلا عرشل !لاضتنالا ضخ انا هن لونج غايلع تضم رو 0ك ووييغلاب لطبتف هبله هز ديف نييتمغى ع قصت |[. ةبهلل ةق سلا ظفر اهتسو زريشللب لطتالت
 | ةلطلا افلا غر اعتسا ىهو ديف الل ةلاسملا ريل تتسيرتو ببسلاب ببسملا لاصتاو علامك )اضن ا نيب قبلا نسب ىلا جبأتجع منال ىئرشلا ئرنحل للابعت ن

 042 ىزاجياو ىقيفحلا نعمل نيب قنرشلا ىروصلا لاضنالا لاه لىإلو < نر وتسامكر
 لامست( 5835 هلا نم ايس اوم لم الأرب

 ريضوم حو ينلع ءلشلا دة مكح كاملا نافزلا كلملا

 ةلعلا درك ىاريذ رضلا رمزا جلس يلع كلسلا بريل
 | بجي ننصم للوعي وارملا نا ىلا ءاميازغز جن لو هلل
 ةبحجوم نوكتال موالعلا تاف ب اهنا ميممتلاو ريوقلا

 (ز:ةاليلاوا نر عرش نيب ممورشملا عمو لاطتالاو يقرا كا لص
 افووتمل للا ضنا ريظن مرش يفك وكل لجل عورشلا عرش ىزل ل

 هعاب ةلعىلا هس دلملا ل! ل اهز_ خلي ةرامتساللا | يق ىلا اع ع ع ده سو ب را او ع ١» ديا اس
 م ا : اوتثصلا نتيو نيكل اينو موك تلاوعا و ةلافكلا ناب لاصتالاكتا

 يدر يرالاوتسو ءاضتال قانا نيد يامن اراد ىونعم للا ضنالإليصخت رمل كزتعنا د بيوت هلا ثماورضو ع ريعب اكيلهتامتركىف اضاكاس ل هس بس ع اطل كالا شيفر ا نال اي رو ل 2 تا ع ني مر ما

 دز كلل اتش اهنا دلتا نةمداةدت ا | كوز ةيبلاول نيموناط وت ليلعتلا بسلا هس هل ا تاع
 ناك ناو م اتب ملل اررتشمراص نال ظرشلا نقلا

 الاب وتب اقوم تعا هش نال وكمل الا حلا شتول ذا ةيعدلا ثههسر موك لا ةجاتتل علو وبلا ني
 معن مرامامرهو ءاتجتلا هنتي كالا نلوم كالا ب ىو درحو مف ربع تيرتشا ن1لاةاذ! تين اجارم ةراعتسالا معتم

 نحت مدلل ندي ولو وت لكسز تيرتشارتا ىرفدأ

 ميم لل ل ل ل وو لي
 ةيبسلاررم رمش لليلعتلا ةقلعور 6املورخا امن ليمتد

 ةزه كلام منارخحأاًئيش كلمت .ء ابر حا اديس ثالم اا تيحاب مرق

 ا روج (ناؤ رطل رم ةراعتسال ابمبوب مناوءزشلاب كإمل للا ثضت اكدلعلاب كيف ىو طلارم ةراهتسال ابعجوب :تاوءإشلاب كامل ا اك اب .مساأصت

 | سطل ]راك ذا' نه ناونع امن جوه ازيح تميرتشاا نا

 ول هزجلاعقيرلو نيج ]هن ضيقا لبق نس الا ]شل ا” عع ةلحلا رمراقنقال اج
 يتيالو ا ةروص ةحامل3 جلل قيقا قا نكمل |رقتفلا اردو كر ةتغل]ركني نا ةراعتسيلاف لصالا و نبذ علا رمال +

 الالم لمس( لو رسولا ءاعتسال رت اعضو نصر ) هلا« ىوند حددت ربع ثككس لدا هرشلانفحتابات يضم هإزتشا نال عتلاب ملا | _ ير يده هد ا هارب هوو سيذا ىف 3
 باجر هرشاتلا د فكس !ذايازن اقصي لف كلل مل لا| | داش را: ١ تلات لد

 ا طايع اسلم | زنك رأ ءزشلا ىف لالا لولعم كلما و لعرب شلا ناو سكت ووك لعلا

 00 2 : 263 ءل غلا ةروص ىف صنلا! نه قتيرتت| فيصتلا ءرتش|وث هعأب ٍ بو 2 'تيريشا.للاق ها /ئونام لو ل ف طرشلا دا يرق اا و كلا ىيمنلا ء نشا نوعأرد

 ارت ال نالت ل تدرك راد نيد روك سنر !ب 5-000 2 0 5 500

 ظ 5 0 سا كلا ىف كا اتا ا اعلوالاو لاقف ببسلاو اعلا راب قرخلا راع يجي وروصل للاضنالا عاون ارضع

 2نهزنعيدو هلكابيرتشم لافي لب ةشلشلا ءايشالا

 1 2 3 ا ع 1 7 م

 دهلاو ريشا ناو قينعب لف ١ نس او ءلشلا ناك اذ أ مأو احييك نعيم لا جاتك نآل ملا دلت ووكتملا كني ادركت دارو اعلن

 ١ نيك تكلم نالأت اذا ههقروصو فاثلا فصتلا از

 كفو ازد لشلا ىزنا_ دق كلا لزق فصنورتش/رآناؤرعاهججلا طرتشي نا كامل اف لصالاو كالللاو لكلا عاقجا : "؟ تيرا لام عطر غلا راديو كافل + ٠1 1 ل اللؤ اا لد

 | لسلاب كللاوونا ذات تلربخلالا نه ىف لو لكما
 [ضدرافغتسلو قاتلا فصنلا نتعب ١ ار مليتخلالاطرتشمب

 ملا |نيتروصلالف قليلا هثتحاب تدر للاةناف قتلا نعل رابتعأب كآكملا
 مب هس: قوالا ةروصلا + هنايخجلا نم ساخن )ا | مارشلا ونام ةروبص ىف قابل لريعلا غصن ٌقمعيف ةراعتسالا جا ةناي

 : ولت 5 1 - هلك 7 ىو« شيحمنالاضيار [مفَتَو صن كلملاب 0 : 1

 ,ةتحر' صمخ كال ناك ب اطيانتراص لب طاف !ةه) سعي لىض اهلا نكلو ءارعشلاب كلل قرنام ةروص ىف سديولو كللملاب
 نت كلى اثنا ضصنلا »نه نتعبن ميضسي >|ءلشلاو 0 0 يلا ا وبا

 1 ع يحسم“ نوع بلع ضرتءاواولأق نكهة ينلا ةنهؤ امتمرصِف عا ديفت ىو هتالربخل
 ند لاك دنا زج ا)امتمريصب لو كرمك ١ 1 0 دي 9 ١

 | حلاو لو نطل كلما تير ناسي يق نوكير نموعا ناككلملا ناكميلع نيف ضيا ىلوا)١ةروصلا حاب
 'رامتو ل ارنمق كللماب هزشلا ىؤااذااجذ ا ىل والا 1

 2 رناهيافتم يف نوما يال اظن لكرل قو ىرخا ةمز لاتمذ نايبردل عن ةلاعا نسم ال يتلاتكلا يب ل لنا |. ير
 | درا رهن هلال يصالا ةرارب وشن هلافكلانلقفإل فيو لو رحله نحر. اعتس زوج ىومعم لان مجيب ةيصولار تارا نكد

 | , ىهل القز: ضن اذا! يف ةردبلل تق سلا اظفل ةراعتساو اشيش يقفلل .بهواذ|امذ ةق سصلل ةبهلا ةرآوتسم !انز وج »لا 5 نصل لزق ,«ةلافك ليصالا هبل طم طرشب
 .ةسلابمل 3, مرعاز ءكللاع حا ةراعتساز وأ تيل .ًاحرخؤ ارض ارعب د "لا نيرطب ظلاملا تبث ا«نمرحاو لك نق تيصولاو ثاريملاك ملاثماو رق لسا
 نما "يقرلا كلم بجرب مهبل كا مجيب مت لع ةطس اودروكمملا ىلإ دفن ام يبسلاو ئش >طسااوريغ نم بسن كلا بجوي أم ةلعلا نا ةل علا ببسلا نيب قرفلاع

 | تاواضي ناربغ نموكحلا ىلاايضنم ن وكنام مرتك طل ببسلاو ملبس ناكت تيقرلاشلؤم ةطساوب »مالا ىف :عتملاشللم بججونو مل ةلغ نإ يش تطساري
 | را نموا ”طيارت انههه بسلا دارملاو لالالا ىلا ف اضيال ةقرسلا فو ق ئمسلا فل هلع نال .ق سيب ناسنالام ىلع قر سلا دل ال كامن لتقل

 فييرا عايسإل ابحوإ كنم |نال حسسم مداح أت و أمير يف وكح ا خيرشسر وقم )ل لخ 7س رشم نوكي لوح سك: ةلبعل حج بنس وضح أ بس نوكي
 0 , ص ةلا تلرح لهما ولراوعس كرس ٠» حاقتبتالا بجو مل ءارشلا نال



 فران[ ةياوم اوسلو '0لس ضارمالا نه كتاانص نش ,كو هلع

 ةتيعللر غن ةييتمتو نارمعلا حفص بم ةربتعت الر ارلا ه نه لم را
 كفل سكرنن ضاعلل ىف فصرلا د لرتهلس ما شلاو كاملا دعا نيكولا ق اتلاف

 بيس رئاف قرح تش ىلإ اريك اقيرط نركيام كرق ةشئعل 0
 ولك اسلي لس هلأ هدهوتل كلم لاوزوهو تلم لاناضسوج لي ا صج باو ا لم لور هو ام قيرط يوكحلل
 و لت كك نيبو ميفريمط ١ نكوأم ىلا عج شهلا هيل
 11 ابضنال .يشللرمس قو » دلعلا قاوكحلا ثاضي تل ايرلا تأضي رق رغر ط دل ن
 .ةمالا ةنه ت :تيرتش للقب حا ةيقرلا كلم توبثبملوت لل رح تنارارقب هس ةيقرل كلم لاوزبلاق هس لااصتااك فنصملا لو و حرش
 تعب 0 00 : هاو بيبا بئارعتسا هلاك يتلا هي نبربو ةيقرلا كلم لاوز ميفو رح تنا نحو زل لوقيإ حا

 مصب “و مارك نينازوجتالف كرق
 (ناتىلق انههر ةيرخاره كذا بيس قالا
 هشعم يالا هيأ لعتس ا نإرقلا تارقا ذاو ملا عت ىلوق
 تسدلو ةءإهلل ببس ةدانالاو ةارإلا ةئاق ت دراذا

 كفس اال ةلدلاو دارملا نعشلفنت نق ةدمالا داو
 ذل و

 ايتن هنافرمتلا ببس بنداو نع كلاوعخرصعا
 ااوهرضلا نا بسلاسل 1 صاصتمت) ببسلل

 [ورمابكسيزلاب فنرزنئو شّشاو لغل اذا بنعلا أم 5

 مره الكلا ةزالال رج منفل ىلعا دراو مالكلا| نه نوكي

000 1-5 0 

 0 ا اييمتسانؤ ا
 نسربو كت لوقي هلع لاوقي ناو.لرق حل عب
 2 2 0 الحب

 ع 3 ف ا 3 ا
 سرس كسول ان ةيراحزتسا ذاع تا نآحلاضم غ نر هلك
 ناكاذااعن سلا ”لارضعن ىف ملوت له نب ىسقتعااذ

 لملت تاخللا ضعبب ٍبنحلا وس ارم للاقي نأ نكي

 )اول فصولا نوكف اننعمراص نبعلا

 آو ببسلا نيب للخت اذاامكةينريثات ل ناكن افوكحلا دوجر 2 سل

 ا دجرلا ظعلب عزراخ اب يلاظنلب لق هدو يور تلا برد ت1 جرار بع
 اد ذ ىف بيرق نع ك1
 وح تن ا زب ا

 داغياكت!ؤ راوشو لغلاو كلملاة نيعلاازهليقاذاامااركتم اربع ل اتاذا هلكازهوا سا

 تعم بئاخلاؤ ووفر احلل ف فكولاو فصو عاتبجإ) اوورذتتلا نادين عامتججلا
 يوكل يلا ضيفا لع ندكيت لام ببسلاي الا ببسلا,ببسمل اراض قالو 8
 دف لقعنال ودوجوالو ٌبوجو ميلا ف اضيالووكتا ىلا لاقي ظروكاب حرطص

 وو م ريد بيوصل
 قرلا || ب ل وزن قرح تداتمه) لأقاذ| هنأف ةبقرلا كلم لاو زد ةحتمل اكلم

 لاصا) نكهو مامتل يال رعب ىطولا ليج ةدعتملا كلم ل وزي هلاوز ةطساونو
 تبثيف ةمالاةنه تيزاش للوقي ناب ةيقرلا كلم تويشب ةعنملا كلم توب

 |ببسلا ةراعتسا وعش م دىتملا كلم تبثيرت وشةتطساولوو :نقرلا كلم هب اةلايزشا ::ريست ليبف نم ةراعتسالا «نه لاشي نا
 21 دل طومالف يل ل] زب امراتع اب ارمخ ىكبشلاف هيلا ل دنأه

 ةوأقلأط تن هب ديريو قرح تن لل وفيني سكت رود هياط ال يح با ةراتصإ

 2-0 اريزيوزلاط تا وقي نازوفالو حامنلا هب سرت رس ُُ 0
 3 ل 1 د يلام لملاك ا|ت وش اني لسلاب دارملا موزللا

 بسملا] | عاتي كببسلاو توبثلا تحرم ببسل للا جاتخخ بسلا ناكتلتبأ يم اورد 0
 7 معلا ىف ايكارتش >1 :نرالخ نيف ل

 كلم لاوزومتيقرل كام لامن لمتلالا فيول ق 000 ير ل مضل
 د يقل كل رشها ميس نكون ايل تاتا عم لص نادت 0 د وتلا - 11 تاشاال ]ل ١
 داري ةبيسلا ركزي ناذويجالف لاجل ارشيف اقافتا دعم لاصحل دن اجرا للحل و ل ب

 0000 لد لا 0 از 1 ا 0 ١
 هر ار هنا باوتع مرآ

 نمزالطلالاهتسازخ :لا]6 خيسابلارم اقفل يب لرمال سا دادس دال 0
 رت ىلا ىتل او هر ص اخ فصر نكربالل بف صو

 ظ نال شتا هوز نال قري ١ يب انكل لانا يلو رش ني لي درشلا
 ا لا انالارا دعاقلا لص | دغدرب لت كلك لمأتف تالطلاو ناتعلا'
 اان لص لغورب نك لص نأ شتا ةوقلا تايال وتضم تا دارا نم دروار وكمل بلا ةراعتسا تيس يدا

 00 ا وه [مملع زوهيأشا ببسلا قالطا نال ص ايو فغ

 مشم»» كلملل ةلازالا ىا هلع + ف 0 كلنم ىشن تعب يلاقي وا قلاط كنا هب دارو 0
 5 |ذاو نييصتلل نصرلا نالز ازال وغل ءلوت يا ««تحتك ليال ااعت قرع نك ما هلل ءاضقلاركنل لوو (لرسر |باوب اوس

 الأم نيل وصال نع غمقحلا بيلا العلا جلع نكن ارح ا زي اريل وكتحلا نيب ىلوق ( (ك
 اسم كو كك نو جست

 ايعجر هي مقارلا نوكي نإ بجرل "لطلارعاز (غريرقل ازعجول تلق ن اذ /قلاط تناا دب سيرب و رح تنل حب ( سبر «سارقلا ثححب سو ايس امك دمع
 ة_ كل ذوتحتلاعللم ليزبامعاز ا لع لبو الطلا نعازاجم لجل الانلق لم ىلاوه ناكدب نيراو كريعتسا] ذامن ال ”عف اشلا به نموهو نالطلا يرصا

 ١ 0 : نضديحمتملا كلم ليزهلا) ىقحرلا ذا نئأبلا
 .وكتم اهل ”ىتملا كلم نو ني تيقرلا كلم لج وة امنه

 قتلا لجر نماهارتش مث زختأ ل جر نمما مجوز لج ءتروصإلا عيبلانكو كر جا
 1 ةح تادرس تحت تاسع نرحل 0 و ننصملا لورق غععا له رد



 داري قتتينجبل,.نيمب ىزأحلا عدلا دس ةيقحملا ىعلا نوكي نا ياس نافل طعس رمى دك 0لس زاجل فىاانه فرت
 يهدم رمل مصل ةقيقحت ل7 برن اوه ى نلا ىزأجلا ىنملا ىلا مكر ى ازاحلا ىلارنمع لاق هلسرنيولتلا ىف !نك ورغد |طلب لصح هاوس تال ارشج ثيل
 كمسارسما] هاو لات !ذأايخ زاحلا ىلاراصي نا غضيف ةداعر زدتم ءاس ارسم راب يلع ضرتعاواهتيعب لعل لك اكره وصولا نكيالام لت 0 ةقبقحلا
 روصتما طربتملاو فاك نك كا ةداعار نمتم ناك ناو ءأمسل [سم نآب نيشيح ار ضن رنع باجآو دقيق لإ“ هرارحوهتا عما ةلهاملاراةققتل ليضرهو

 نان يا زائركتول نان مل 02 لم أنف ةقشم تما ٌةماركن كسي مناف ار نمتم لدغ للكا نركيلا نه ىلع لزق ١ ةقشمب الا ةساركو ةداع يل لل رمصولا ناكمز مرع
 الدامي انف ىلع نمل مقين وخر فالخلا .ةرمث تقلا نكرل ناورن نلابسم ىفامرزلاطإ.دالولارش تاذ ةرجخلا نيو جلا نام ةجشلا ردا
 ميلف لس ىب ةلذغ تطرد مرج فلا ,لخخ برالا ىّيبنسم ة_ ليئسملا وهن ىدسلوفلا ىذا نم سل ف "لحما نأ كلي انانامأو ةرغ أهل اخ لكناون

 0 حل 2
 دو هب ها لس تناك ةعئم ا رود نيا كلم هجو ىلع تناك لاتملك :لازإ) ببس رمان

 لبو اهلق ليلو هللا بع لك ك0

 ذل معمر نعلارشبت ةدانال اسال يبس كل الا قاببس وكر ةكينأب بيجو ماكتل ا تااكق لا عت
 ا حلا ّ 0 ارم نارعرشزاجلا تاقالع نائب نع خارغل رعب رعب وتمب صوصخت هو

 للا لهل لوما يوما قوم قر نحتم قيقحلا تن ا١6ذاو لاةفز اجلا كرنب عضوم ى لذ و ةقيقحلا كرنت
 20 مورا ايروجحن اب وةةشسالا هيل /لوصولا نكيتلامر نعتملاب قعزاجل لا

 نمل من نورت نسا

 ملسلا لاجماظذاغاررجمن اكلات هل 2 كلاما /
 ب قا ها ينيلا | نضال ذا ةر تسلل لاتم لفل «ةع 6. ايا) فلح ذاك عكر نارا
 د يا ام دمر 3 : 2 افطم باو! كلك اضاع 0000اااااا ا ا و امد

 ا ةايجلا] عاتب زشلا اور لابو

 رود هلق رم مدد | كارول اديان اجو نا كي لإ كش
 نات لاسر ارتالاو مرسلا, وأ ملا حض عزل ريل ]اتم نال ذرا 73 هم ىق عض لول هبت لب نيد, عون نول

 0 هيدلريف كور سس اناا نكل نكسم اهيف لخسي نا نوني رجا نمايفاجارلا ىف
 -نلارعل لرأتتي ال محللا لكاي “ل ىلحأ

 نسيضيل لاق حلل اس لش يرجي ملكا ناذ
  ةقيقح ناك ناو ةأبسض نامز

 ةضوجملاوروجحت دج كنضيرل لودريغ نمرادلاو مضل مضوول فعل لوما
 ةيقحلا وكت نازاجل للاريصملاةيمرليا) لا ةروجحتو طلوقب اطترم دار وجل
 ا 2 يلا نيا علا فرط طم ءاحاروبمبلا# ًميئاقرف روج لب ةداع وجم
 0 0 محو دالطب هيلا ناكا قلتي ذراجت”لاوهموصخلا ناكياوجلل قلطم اج ليفوضأتلا نعل مماخي نازالجر حا لكشلا ىعيد] ميزغافطم باول
 2 اناخارتالو درلأباقلطم باول اورصي نابالفاوتنأتالومتمل اقل وع
 0 نايزيزيةنولوبصا نهر طياكفلحاذاو ىفاشلاورفزلا ل خ هدد 0 0 ذاجس كوم ىلع |0000 ا 0
 »+ 4 :ةعتملا كلم قلطم تورشل يبس منوكراوهلل كي عيبلان و صرصتحلا :هشل كام تاز الاببس نكيول ناو .ةعتملا ك]م تاز الاببس وأم
 ةقيقحلا لنوكيا لانه لعمنا بو نيملا بيس رشنلا فكل صحي غتلار ود تا“ را 1 مه لعوزلا نلحلاربتعيق جاالمزمتملا لاثم كرو كرش

 ” انهرظالؤو تاالا قلاعضور لقتلا لك 1ىف نارجهلاوزنعتلااوردتعاوبهلام لق نآذ نيملا ببسن سفنلا قكل ص لبر
 اي ةققفا ه2 ارق 0 0 ةقيفعل اى كزلي قلادْن ىقلاوع امربتملانل نم امينم“١ ”]ك نا عم غنلا ىف ىب
 ل ًافرعروجح كور نهتمب سيل ىبصلا ممرلكتلا ناك رصلا عمولكتلا دلت :لئسم غلا ىفر ملا عضوو لخلل ين تاك ماجا
 3 ماتو هو عدس حقموع ورجل وضوم ةمرصتلا نازل مصل نايلرق م( وسر وهف افاعر شو
 منح نيقملل ١ اعتسإ رلااةلطم باري لل الرق 8 : هائل الغ ضاخلا الط لزيسف نمناوفزارقالارار وتل لبس حسن وكب نانموعا
 ُْ ةتالوعر منج - نوكي ند باوخلا نال لكل ١ لع زج اوس لاق الط وا ب ارجل بيس م وصخحلا ن) ب بسمات ببسلا وسال :ةلط|واىلطمل اذ

 | م أ 5 رب لا جت 0 000 مك [3] ةموصخم اور هن ”لاوهو“ ]ب ن وكس !



 قيانع 0 0 رم: .. لوط باي رسام و حتما" |« مصستما" 6 1: 5

 وع
 قالط اناجيا اى اذو د
 رد اصا اهم يجلب نشا كشر ل3 0 عيعلا نار رهو نخارلا نعلن لس تازلارع: ءرخا حاملا فصرير تا لا نمت بكرملا سل لكلا وسال 53
 رب راربتس "الف 7 هف 2 3 4 2 :اتاروظحبم زبن تا نل العز محملا نا دروامنا لإ

2 
5 4 
 ةهافس ىلا لظن بلا فصر ناو اناف ظنابارجاةيئرلكتا ل 3
 هو ةرهرلا :ناحابصل ا ءلاح ناد يسمن ل نمل ل: ف

 لصالا )ار اصيل ارنا ذو صقم رابص ل وق كمعيرعت ل + |
 م اهب ش اري لصالا 0 د
 كلا تن اكناو نسما انفع ةليللا نإرسإ) زل ساو 0
 معلول لف ن نيعلاب روض همرتف سلا 0 2 3

 زاجملاىلا اريصملا نا نم انركذ أم رق هس

 ًأريضت سحر كنيول نارلعارادتم لرت حلل 1
 ماشم لآقت هما تما فلتحأت نراعتملا 0

 قرملا ع اشس لافو لم[ونلا فرماعتلا رمد دارملا ل اح
 هنا صر راش انسافوصادتلاورداتلا»ب هلرلا در
 ةجيقحلا للرق هل بل: لولب نالتختإا نه ىلا 2

 [عبالف :ةقشماالب نكمم لصتإلاب لملا نال كاوا 4,
 / 00 سل رماد طعس ٍ ١

 اخ دورو نار بأ معلا, تاق يضتش ا

 الكايلوت ىرز هالا دلو ةلكع ذ رد با 1
 نينعلكا - اوهو لَ 0 ةطنحلا رص م 0
 ملغ | حاصلا وف رلقايماكلر هلل لش و 3

 نآزحو تشرك ندرك نايرب ذقلاو تاو انوج

 ةزيرو درخ تزيج ن هر وخو ن رباح ممقلاو 3

 ارب اردو ةنافكنادندى ناك ل
 / مهفلا ىف كلاغو لاعتسال لبلاك لق قلك نان 1
 مه تطنحلا ررلك ايا نكنلب له ليت اذامناف ضبا 3

 ما اي نمل طخ راج نيويم اعد نامنم ّ

 اننا مهتانال كا ذو تنحي ل كلشي دمشنا 1 ٠
 ها اننمو الرق 0 زيوملا قدما ازأوج .ةطصملا تا

 ل ل ل
 هلا نع دعو ىلوت كلل زان مومع ليس هل

 ملاضيا قيوسلأب عنمخي نا ةجضسز احنا مرمخ خ١ ب

 اماه س اهنطاب دا ازجا نم ةطنخحلا ,نروسل
 رطارتعالاب ا جف كل و ىلرق طار هادم: 2
 ء تيق ل لرشجريغ هسارخسآ نجا ل هل 3
 انكالس انتم توسلاب نيف ىلإ م عسيازوجا نهل 45
 برشب كوت ىا ىناثلا ل رقه كالل نب ارات 3 0ك

 | ل ح

 تزل سه نماي لشبم برشيال خلاف دينارتبا
 مصوترم ب ذل لوانتي ناوه ركلات 0 ع
 كدر وح ن هه نب بأ ء1 نيرضقن ويك ثايلا ىف, أملا 5 0

 ةيرعلا انه نع هر وبرشن نالفرس ليلا 3 هنأف رطبا“ 7 5

 0 تور تمومجا دمودغي 1
 ب

 زايف نخدوع ص كملاودمل الاب كر 4 3

 كا ءامجدا ةزأحلا يظن خلا دع 0

 1 مامر
1 0 

 نبل: كرد |بنأو
 نمل هرصار ل

 0 يرعب روع يوسي ضعر إذا

00 

 ةيضونملا ل ند يجف رن رم رب ب تشم

 ا اباه
 ١ "نمت بلو 0

7 1 

 ناكافر

 ”رعصرا محلا 6 ذ 1 يقل شيوع يب نيرج نيالا

 وس لرضع) طل

 ةءزو قلتو دمزلاامرا ردك ولو نريفمع عروب نم نمرسن ب ل 0-0-5 5 ميلا 1 7

 | .امهفلا لاقو لاعت ان لاف لوهلم ىوجنا

 كا

 يا نسال بيو تتم ع مطب رويس. ماما ناك نا ا و 0
 بط

 0 ل جرلف ءنمونن للصم ناأشيك مك نك اذا تدي لما نهومح نملك فلسا ذامكوس ٠ نم كاع الا

 أمك يلع قرزوعلن قرعمل ملا ويش .ن 5 لحلب إ دوصققمرنوكل سارح د5 ناوركب نيب هتعمل ميما

 نيم لكاب نوكيا كن ذو ةطتحلارم لالا انش نوقي نا هنت ناد رد الوقع رويت 0
 رم راتملاعراشن كلل نيكلاقزا زارع رنعو كق 5 ردنا نيج لك خويا تلد "دار ب اهب ب البسام نيام

 اىمنا ماي ةئلئ زف نمؤملا نوهت اشاد نمؤملا عم :زصاوملا كرتوريك!ذاريقرتنا كلرت و أببصوم' هام جزتلا زن
 مركب ىل ايار صقمراصن 7 قف صو ناوهو لاوس باوجزياوب!دوهو ىلإق خم كلل نه تانلاربتعيف وخل ةر انمالا ىف مر[ ا ومقالا د ناف يعلا نه لاق اذاأم تلج رأي تازلاداريد فصرلاوفلي نا نكم.الذريكسلا ني تلج ارم وج لك تنع الركام دس ملك و ىحؤلا قي ءلرق كل هللا .| نب | لاق نك نارجملا نم رل ناو منعم ى تش ايكيرم ن يال : دانيل ركهزيطك 15 لاقرلان اك

 ل 0

 باك ءاد/ م م 0

 .صلا راجت نال هل الدل نآت ٌميرفتو وعيب لور ع طعا'صأ 2
 تيكا منييلف انيلاغ لججلد ًانريكرتورول دانريغص يول نت نم ماسلا بلع

 لي تازل 16 اذاقيهال ضيا ثنديريكرجب ملكولذ تازلا نهلكنال تراجم لا
 يلازالاف اعف نمؤلا ةرجأ مورا رولا كتر اهبمم ماد تعيتلارزج |

 2 له نصقلاو عب يلاازه مسا التت ارم اعمل لاول 0 دل

 لقول مثال هيِعلا ازصليق اش اوربت الذ ارصقال تا للأةمتوامارلا مرلتانا دشلثلا
 دجال باو :رصقمراصايصلافبصو نالابص نامز ربل درب كسلا ابص ولكي

 ناكرانلصال الاراششم كيناتجل ناش نكي فران لاو ف
 . ىارنع ارم 1ةرانتمز لاو رروتسم وتدل تناك ذأ ذاوأع شلت جم

 يمس كار وراغب يول ناد ةيوجمملا !:ةيقحلاراكاقباسانركدانؤهأسمما
 مح طفلا! رمويفلاو ابلاغ ا ةةيقلا رم)اعتجل »ايلاف نرتمرايلراكنكتوأ ا
 ةياور ,ر غزاجلا مهو ةياورف لواطقوز اجلا هرنعو فيصل دعلوا ديلا

 ا
 زاجلا نكلوأمضق لكوتو ىقتو هنت ل هلعت سمو ةلتلارريعس نم يايا
 | اد.ةطنحملا نيعرم لكالذإ |كعاضا وشف ةداعلا قلاعتمإل ندين مو

 قوس ثواني نطو اداب لرب أبدا خش دا نيا هرعل
 تح »100101110

 هو لاعتم هللا نايل اكلم ىدا اويل الها ةداعوهارك مجسم موتو ركل

 ل اةرادمس وايد وطور سل طلاب برترا

 كنجتلا ترهل ارم يعقش مره ,نم ب رشولوأهيمج ركل ًايواسشو افراد
 فتن -نأو تارفلا ءاص نمليق اذأ أم فال هع ”تارعلا نت تارعناريسا م

 وبه ىلا يصقرم مارال ىبمادونس وبصل سيرا ناوطا» نيت عن ملا تالطار اتعاب تا
 اصف لو (عرعن)«ريكل للا شيال ,ناب تازلا نع اذني ن“] مزالربغ يامصر يقوتلا كرتر تلق وإ' ًايزرتلا كلت ل

 تمل اعراض ام ند لكانت و | بطر لك يال قلح | ذا[مكن يعل 0لايعل د نوكي نإ ف صولا < ”نااركسمدا

 هع اغضب ناكا نع اغرب
 1 يجو ار نوت هب نييتقنلا يي

 'زاةرتلضر محلا برشبب قلع ىف

 0 تاكىف انلا هدا نو تطنملا ن



 !ف الخراعتملاز أجلا نم ىلوا ؟رنعلعتسملاةقيقحلل نإ تاروكزلل تالغ الق لس ل نأ غلا ض ومالا دقيقا عزاجلا ةيفلخ اول
 هاينعا' اء مرقملاجرل للصالا ىه اهنا ةقيقرلل مون تالا ةقيقحلا ركضت و كس لرحفمملل بصر سصم تملا ىف ءانلا نذل نا ىلا "اسيارغبثلق يسهل
 ةيوملاكى علا ك] ذ ليغ ىزلا ظنللارلكتلاذرحانه .للرق نع ض لخلق 0و حلت لش سلوي بسنلا نورعمريكعل تس. كلوت -!لرق حك عرفز أجل انىلعتلاو لما ةقيقح ابراكتلاةرلكتل لف رق حل لصالا نو نيرون لف تأ اضل ارم نيلخلا نال زلا فلنملا ف. سالو يكل وت كشر زاهل ىلاراصيال تبق نتمن
 «بسادارم ين نم ةقيقحل ل صألا نا ماما وغرن زلاقم نال لو قس >ةيقحلا نارطب علا لاذ نيع يفي ىلا فلاب لكتلا عضلي نإ رطبالثم
 نايتس 1 يااا تايد طنا دج 37 رايس سشعارهر ةيرحن| هيادارهؤب || نه زاجل وبملاو ةونبلا
 هيب الخجل منالولاةرحن| عم ةقيقح لصالا ىف نيبو ينيب نالتنلا مقرف رشا نه دقيقملا لصنالا املا مالكل قاذلا بقنا ةغاماد طقض ةيفلشلا دهب منيب

 اال زلز املاا يه سعو لو للس لمأتف ىو سكبس بح -يلوالاورقنلا ناكر سس. يحلف ةيضلخلا هت دارس جحبني
 دوصقملا قةيفلخارابتعأو دوصقلا ىلا ليس و 6 اك(علا ١ داكلا | 5 6 نمدرسعم هي

 ذانمدارمزاجللو ةقيقحلا نإ [امالا لاكد ىلدا : 0 7
 ةسالا عبنت هيريهشبا ون ةعللا| |... 8 هاا يي 0 - 03 كي بج نو كل و الصاع رات | نهو ىولام بس ىلعف اييشو و ناذرييولا ذا ةطانهذ قافتالاب

 ءاغلملا لن واس ] شض رعلا ىلع نمححلا 3 1 تا 0 والام تدوخ ريد رم دا ينحت يركذملا فال نو توكل اهات ارك ذي ا راوهدرخأ
 هاا مرا 1 ةقيقحلا دخن[ راوهذ مهيباههنلتعرخ أ رص اكتم ةيبحاصو هللاصد

 فحل لج بير دو |ةةيقلار قلنا هرارهداجبوتتناه زعلان مرمر 6لزا تكنو :تكنلاو جرملا نمهلرهظي أمي فلكم[... هك 5-0-0 2 1
 0 ,افنالابازه نضرأعلا سحيدبول ةليصالا دوب وروصتب نا فلل ا كيالو قاغنالاب

 لمعت ا ناامكؤلا كو ايهنت تل 2 751 سلا ل لح نا يم اوصال

 نبل لان بتعلق 00000 ا
 ديف دبا هوي ام ياتو راشتو هوشبلا بادارتوت 0م مل لثم لوب بمنلا تو ىعموه ىرلا هلا ارب راو تلا 2 1من

 ووش زلط تناك ذاق نر هالكلا عاغلاد َ 0 0 0 هبا دارمؤنا انه نا وقت ليقوازاجم لع تح ةيبرلا ثيحرمةقيقلاب

 0 ماب ريلع ملجفعنلخلا لمنال قس. يل وأ ل والاورحا نخلق نعفلخ يرحل
 نامل لق لش ةداعلا و «اهن لق 1 ا ن0 | ل ىبب
 ةحورلاو زن ناكر كلكناجلا ا | نمزالا وصل ني»] ةرنسف جيجل ورح ارض اب لصالا ل سبتيمنأت قناثل انالخج
 راجيا هال اراضي ةيقحلا نجلا وقت ميول اوةةيبرعلا تهحرملصالاةماقتسا| .

 هلا 12 2 4 5

 ع طفلخ يول با دارم ىباازهوكح ى )كلا ةقيقلل عىل نال عم
 داوزاجل ]اراصي تحضر ارب لويرلو ةيقحلا كيلا ريق ميرغني وبلا هبادارمأ 5 هِي هلل هم َِ ا ع

 ذا البحر موضوماظفللا آل للواةقيقحلاب مكلاقرلكتلاف ةرنح ةرضلالا تن
 داك 5 مي مك 2 ٍح 0

 ريسورتصالا ةيعاد ةرورض ةيآف امفروجحتربغ ةدإعلاؤ ليعتسم ويدو عبقحملا

 زاهملابججةربعلاف هلرنيف طفاس خجلا ةلباقم
 اههسج نم داب زيرعرت#ال ةلعلا اف ةحجر 0
 زااجمملا رآعت لدم فيقتل لامتسا نأ
 رآبتعالا لف نكم ةقيفحلا <_ لل صالاب لمعلا

 تر اهتوهوريلا ةيعارلا ةر عضل لو هل
 نال
 ركذ سصيصخو ملانس اي واسم نركيوا لوما
 0/1/نيبعشلال ضو ا نوككو !ليشنة لا ربكألا
 ملع| ةرملا ظفلدأشلا حت ا زان تالا رم لوف

 1 تت مان ضال أما ةقيقحا وحك نار يزاجلا وكل و ركل هتغافلخ نام ملا هرتخ و ازا نلاهظبو فيلو نإ نعم“ نا مج هرب 1 ك .ن ياو ا ا
 ”0ائللو لق هل فاضملا نزح دع لوقلا
 رار كاوهو فنصلا للرق فر اولا ن اىلا اسيا

 نوي نايجتلف ضيا ةقيقفلج)ل ما اماع هد ىكراتعابوأ لاعتسالكللغ هنوكزابتمأيأ .
 تعلو لسد | با وم || وسأ |ل جل لق ىف ديبحأصو م ةفينح ىلا نيب فالتلا ةرشر يفت عل قب نه نم هنمي ىسظت لا مليا نيعا: الوم 24 00 75 1 دا اا دس. بال سسالا لع اف «لولأ | نسير وضو نبل 3 ل نال اظيو هلا ةيحارل وخلا لولبي لصلا

 زه ىلع شاب يلع [ -_» 0 كلت
 لصالا كس نالانسريكدلا ف فدلغلا قتال اهرنجل 8ع سلا نتمي تيحلئاقلارم انس ريككد جلاد لكلاو قباانهغرملا ٠

 تمعرسل حازه ىلوقب تي ىلا ةيركلوهوأ اع 0 ا : 4 1 ا
 ذا ضو مارخو ًأزرتبمم نك يحرم هتزأعب يفك الملا ازهمتفينحرلإ هنصرأف

 نزال يضدزجرا هرنعنتملاتبثي نامزليف : 2 ْ
 اهتمت جلا نا تاكيد رئيت يدنا يلا قا ازعل قال لاا لابراز تاك الغور ارت صؤعم
 مص رد ءأذب انه ننأملا مالك ن ا دارم !!نمت عف حزيخسم لزق ل( سر لحما نه ه_عنتمم ةرندلا هجم ديوحلا بالا سربكلا ف فالخملا فاتن
 تان الحد ضحلافصرلا 3 فصرلاعم تاز رهف لوعفللوسا قعر سصم ءأنبلا نا عقلا ضالخبو ةضححلا تالا ظغ فصول لمح ين مزلي نال

 طع لمح نكعردا عم نصل بداولف راها لع نكه نكلانههزوقلا ومع املس تلق ناذزإ نبعلا نتي تحلق( ل١ ( سبر, محيتعتا نلا دف صولا
 لمح نيرلا ىف ضويشل ى!لوق ىف نت الان هلو دقفشلا فال ىلررارلع لمحلا: فلكي ال ةرنبلل مزال ىتعلا نال ةقف تلاع ق تسلا ماانلف ةقفش
 ههرزل ف رعيابناذ نتعلاأساو ةركومل]لاوجولاررممنو نعي تحاوؤرغ ضل ربع مز ضياشفشلا نال قارريغ باوبلازه نعل نتعلا تدر لاق اذ!الاميدغ
 نو لسيرب و كامل ريح نم قًانعنالا :ملكلا «له نم نو سصقني رن اك نيلع احيا نا نحل باوجلاف 1 هد د عع :
 طقس ىنبتلا شلاش املو نتحلا ف ايعرععز اصذريطال ةملعلا نيه رم موعي ثيحب ايفر عامز ال قاتحالاراص قتتربالا ثاريم لثم ثاريملا توبتمب
 "رايت الارمت ه هرظنا ل صفم ةيولوالا هجر همع:مامالا مالي ناثريرقتا نه 0ع :ناتعنالا وكح قبو كارما مكح
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 [مرعل م”الا نع اذل لزق 0طس لانو رلةرا لو كأس لقح هنت مم هيغل تمرتاذ كللذكرسل لق ليصلك نركوس ىا هانم ليدز هلس
 لا مازلتس:ال مولا ةداراو موزللاركد قيرطم تلا يل لاريص ارق حل بلر اتللر يكره رمد أخ للا كل 3 حل نخل .نمةمرهغللاةمهرزنلا ةماقتسا
 دع وانه ق نئسيتوهلا نأب بيج او ةينلا نمر احلا يف سالف تقف شلا دارين زوجين اذ انهه نيم ال قتعلا ىازأجلا نأ, سيلعرضرتعا ةيرحلا كولمسلا ىف
 زاهلاو ةقيشتلا 6 م0 يع اكل نااتاع لس حم سرس قا عش ل ]قنا نه انسربك ل سبعلل لزق ى مهالكلا نه انل يلو لكس هقيقجل رعزاجلا مفيلخ تلا ةفيلخلالل و 0جزاجلا ساوهو لري نمايرخت اخذنا من سل جرسلو اقم رقي سيف مرصد تحلل مل واذ نا لكريذ)مارنلا | نم ضرخلا نافوحأب لثع نتدي اك | غبشب انه اعف تلق رار نكم|مهيىجتم رم نداكسناف ىدا١نمكربخ ل اذالذج وزعت شعاع راجلادا 0 تال نح يعل ىلإ جاما ايممىف ارصقن نارتت نموساالا ةروصب لايت !بنطو مدانلار اهضخس !ءاننلا ةرضرفلا أتالذاتلا لات داتتال نان اي فن١ اي كنبعل لاق 13|: ف الخ ينل إلا لتفم (نوهزاحلا نوكيالا نلف ريغ ىلا ) قتحلللا ةيقحا ىنعملار نمت

 - ١ - ب7777 هكلاوتل نس ايبز نركب نالمهلو هم زل نتأف
 هدأ! .اثؤملع نظاو طف تييرعلا ةماقتسا اح يبتعرنوك« مرسل و ركلات أش ألق م 0 و د

 : تك 3 . | هلل لقاك لق و غلاب قاعتم زلزل دن الاثال
 ل0 هدم يو ا ل عم دلت وعناكل طاب مالكءذا قلخا و !َنلَخر لاق كتقتعا بعل لجرلا لقز لاق لاا قر هلل لجو تم ازاجل)

 نسل نلخإوا نلختن لبق كتقتعا ىلوقف الع عنتئولو امضي اذنخل رنم ةموهغملا
 1/2 لضا نك مت لجحال مالكلا كلذ

 ريصملا ةع ناكمالاا نه لشموزلا ركع ملرت
 لج نمت تسلا مارون مميت قبازهلت العلن .١ تان 0 3 2 2 2 9 ن[رسبلامج وسل ١ ناجلللا

 قر اكاذآف الوانه ذل غيل مك نبعل ل انهو لئقلا نو لارا شلل ن 0
 ماتا طنانالاعغيقحلا ير اكو ةصرتلاوةيرلا تسيح نما هيت باذم كل س1 ا

 ديم لورغ يقيل زم نا(ملراكو حلا "يللا تاكا لاعاد عضم مال دال دن ل: هل رع وح حل اا
 ا 1 وح, مل | لشأقلا اره لئماهلتم وت نسب تجؤزز قتعلاوهوزلا أجل الل ميو كيلة سرع هالا رمت ونبلا كحال نهانا وا اري لات هلك ةرو اورام
 , املس لا ينل قيفسل راما مرعلاوفل سس !ييز يلوق نوكي نا غيني قيال | نيرا ل15 امو لوقت لحام عطش
 1 00 + 0 , | قالطلا مقبت قالطلا هب سولو ىف ل تهوع تسز

 تافورياوسا تأر دو اماو سالك ييزوا دببختلافرحسف نحب قيفحعربا | ةموحلا ل بشت هال نب 00 مد
 داع هلع 6-7 ايا( حا لإ ير“ ”...٠ | | ريشلا ]رس بشلا ترش اور هاط كو

 مزلي قحارسمنوكل ةيورلاربخ ةفيقكب ؛صقلا نكل ازا ناكنا | نمأب ف بسلا تنين نمونأم سال
 0 ا ل 3

 ا اةمزاجلاو ةقيفح لعن رقو نيعبرهو اا كي
 تشم تطل أع دادس اىزاهلا بوو تؤ او نعيف عاسسما ين 2:1 س2 00١ - 4 الذ ا 100 ههدسو () سيف ليوم نيرو هاو نصت 3 0 د ا 8 2 ف اديب ولا اناو نةنعت

 : انتؤورصموهو قنب زه متأرمال لزق فدك ءورعضلاب شنيح م١اكلا وملف 1 كر 6 هةر 0 8 دف ا ف 2: 3 2 2 |١ 2١ قام ةيمم ري ى"اطلا نيب حاوتلا <

 50 تاما خا هنأ هرم لل م نركب ها ب لمرات حلق انك وركز هقول
 درعم أرمالا تناك ذا هنأف اربا كل نب ةمرحلا قتال نم تسربكارا اشم بلو ل 16 ا اس ومفيا

 ازا نكي نانو اللجان اهزيب نيب عقلالف البا مر وكنا صتقت د يتن ماتا نص ةيقبا م هختقا لطلا طاب وهو قام تايقر تكنو ءازهتسا دامكهت“لا حطم نم «لادحل اوان 56 تا 5 4 8 . 6 0 هةر نحت اموره 1 قيقحملا لل نه اب! .تنب نوككن للاتصال ناش الا و 0 و ارقززخى ا منعمنر لل نالطلا هن ةمرحلا ةسربكأ تناك ذا نك منمأنس ىفصا تناكن او هتنب نوكت ن للا هتسا| بسن |قنطم دوجو نالطلا هيف هرمز لطمرع
 700 نناوابدللب نحب مشين ىلا متل تناك

 او ٠.نم ىو ( موسر

 ئملاوهى نلاءلوآ 0«( ىسبز ؛رازف من اولعن أشم >ل>) نتدل ابراز ")| ةضجت منغ مث 1 هارت “لاو ةاركدلا 2س سمحتيلاق يلع نتي ال ةربعل قنا نه لوف ىلع ل جدل !ي«ركاا ذا نق هعاارازف 1 هنوكى كل دالاو ل نلر م! ماريصي ال نعل من ايدو, اًضفرتعيف ليش امككلل] نيح نمرح تناا هلزنع نأتعالل ءاشن لزب ارازفا نكتولاذا درا كلنا نمير ارز كرها انغزأاذا نيض ل نو مانعا اه ماروسعسم 9 لاورتعم ناتعألا < نقلت ناك نآذ ا دامإو اعتب
 م ٠ ةربخ نمميسنلارهتشاو دهبشلاب ىلتولاب واأنزلاب هما نم ةولخم نوكي ناز اجب هريغ نم بسنلا ف دممرهو قنا! نه نم انسرخصالل لاق اذاام تالخع
 در لذ لاق !ال منال نكما ذو رس !صنعل نوت ىترلا لحف نمر دصيو لا سسالاةب هر ماكل ازه نم حرستا زر 0لزتازنا لرساهنوككرلوو رس( نسر
 تيأروغو سس ليبز هخ نيب قرغلا نأيب ىف يضوتل بح اص لاو مورشل لرضعب ىف اما نه «زاجلا لاريص |نلف ةداع نجحوب ال .نكل هربغ راويلخلاب هنم قرلا
 ماطبالرف نع نسر , عيمضتلل بنل ةاداريرهت ىف [قتعي الف ةيورلا ت ايار امنا سمقل لب ارصت مقيرل نكد نزل ةيدسالا تاتا لع نقش | ناو نات ىرياوسا تيار ف الخ ةماقتسالاو اةلاهتسالا خرز يشتمل ةاداي وقت لارقتفين |سصق لتس زما ىرع لعل تشب لوا نا ىري نسا
 ,دهتدسل |تايحب ريش ازاكومل سسايتوعم مال | مت مره! منق سص مارس و >ل وا كل ذ ىعرص اواوس



 اهالط وقلت !امزيب ىضاقلا قزاالا وأي ةسللهنه ق ىو نافمضرُمواهضرم 5 سمى وس ةيرمق سو كاما هلجا ٍقرعتلا تتأرما تبلطا ذا منا مكحو تحوز | حرض ملمس لعر ياكم عيرشلا يفومهو ضرع !!ذارعنص لم اف نغم يعم نينعلا د ريخ تلا 8 شاف مرعل لاحم فو كالا ترنرةرضنلا ينمجلا ةؤرملا بلط ذا هئاسمكح (نيتيصخملاوركنلازوطغتموه بيرل نعلاو بحلا ىف كملت لس دقاعملاكىع نركت ىلصاال ازنع اهيطو رع عنتم هنا لاما ظر اصل هلع عورات مانا هلم
 ارزةنلونو ىلزق طغاذوطعم لربك وا لوف ناك ذا نع بنات عم اهم كجم ًاهتس ربك لا جلف ثم انس رخص تناك كلو نم نوكث نالاهقسا بسلا له زم كاك ذا منال دف اسوهرتف وق لس امزيبب ىضأقلا زرنو لئأقلا نمو امنه اههجسن تبثي رت 02 ا نروكت ن !لرق لعن راععم زعانركك نادال. كسر انتل لمرلا سان
 0 ا ا ا بلا دف عرعم ىف نتملا لاسم عضوف جو هنا قحيلرت 0 | تيب تا كزكزت 0ك سه الزل اوزاانضهاب نسروربكأ جوزي ورجوز ني للمزاد وشيم «نيئاز رججوز لشم .كلذمأب نينجماونم نطحلا كل ذ ىلع ءانبريونتلا ف امف قوسلا نق لع نإ امكؤلانم | نسريكأوا ملثم سلوق بسنلا ده عمر لاقي زل ارلو سلوق لا ذوطعم :الانسريكأو الو ناكول ذا يلون راك ه ةيلاجاد| اول بيف /اذلوت لق هكا وطعم ىاك

 او كلل كرقمل] وبقب ءللوبقلاب رلوت كلش مجرما
 ! سنن ىف ظفللا الدو ةدأعلا كل دى ةسمخ هر
 :أ لجل 0”لدوولكتل لاحتلال دور ظنلاق ايس دل الد

 بمخلا ىف نا ىلا غاميا فرمعز ام لعمل جلل م
 بالي ىا دردتلات كل راشلا لوقيسام يلام
 لايعتساىف ةداغلا عا 3 داعلا مل السب لات ل بلكت
 الاب قيقحلا تكرتاشا دن اولع ون [نزنم نحمل ادهقو ظافلالا

 هلو متسم ناكاذان ماهؤالل عيرضرم مالكلا نال ةداعلا
 لاعتسالا متداول ةداولا نهف ىوخلا امم مطل قنوافإ
 ةقيقحلا هل نا لعاوت ىقيقحملا ءأنم كرتيم دارا تحدد
 أول ذ | :ليعتسم ةةيقحلا نكيولا ذاامب نيقم ةداحلا ]لب
 راوتلاز اهلا زرم مام الا هنعر دا تناك ليعتسم ةقيفعلا تناك
 داعتمرهام لكلرمجت ناز :للر ننلاكلات كلش رمأم ىلع
 رد ىرشلا قعللب ةدام بح اصريغر ذانلا ناكولف عرشلا يف
 ىلا ةرنن فرصتتب نا غبشيف برجل الها نمر اكل هيرب
 عررا(ناك اذا السلام يلع هل قولرق كلك ليف نكرنذللا
 .ةيدلاراكرالاىلاءلق هلك انلل صنت جرش ىف ئراقل للعلا
 ه١ لوالا انعم لرت هل  يهريغو ةد[فلار مايشلا نم
 لمه ذاع نازل ةولصل يلع بت ىلرت لل ماع نلا ى
 لن ماع نلاال ةبرهعملا ةداعلاا در نب نا مالسالا
 تدابع اج سقمر سلك كنملا كسانل الامل
 ىلا نكة داب تاذو أنتالبعتم ء-اانكس انمانر لاقي

 ناذؤلا ةدردهملا ةداجلا ميلع بجتلوق لل برالاوهتن

 ةقرعم لو لعن طعدنم انسريكارا كومف نعلاو بعاؤاكىرهلابجت عامجلاق

 ثيل ةنورعم نوكت ن رن ىمت بسلا ةف وعم وقر عا خلرإوتو لوقو بسنلا

 امم نالوشلاقفولف تقيم هتتونمأ سرك كرو اش .ةدولوسأ نكن
 كنك سنل اوم رك ليقواطت ابوه ونف ظل لوقو لول طعم ًانسربكاد قو لليقامق ءنمأ ميس ٌتنيم نم انسربكأ نكرل ثبسنلا تلوم تفكر
 نكميااك«أيللرقملازيدصت لبق متطلب روقالا رئت وبلا كالو قش
 العلاف ناب ىف كلذرعب سما روت لويقلاب ركأت لبق ظفللا انه بجردملعلا

 ل ا
 ارق ةلعاولصا ونس[ رز اهيا يات لق قامكوأترلا خلل ا ةابصلارراذ حلاو ةولصلاب
 مدرع ةدابعلاو مراحل ناكر الا تلقيوت حديلو ل صيلفائاص ناكاذإو
 وهز اجلا « داتعم نراوتلاو كرءايف احمرقلا| | تعد نيا م 11 دع اان 3 0 ا ل عنج اوال وسار تيار الذلة ًانصفلالةد 1ةةداسلااو نب نا هالس“) لله ءداع ً 5 4 1ك ا ف
 اا ا طالع ف لت جدال تلقون مز ا او لطاقم هنا

 اكل ناستنلاو ةدايزلاب ازال توانتاككشم ذه لقاناوأص تاما ءادرتو عر دلوقنلاطالالزاسا هوو ةوبعلا ابل الع باو لول 2: ىحا ل وقنا عز وطعم زئعا رامنرت 1 كك دهر ..ان ا( حلاعأ انك 8( 1١
 | ياني ءافالضمنا مانا اند | مأوتشا نخل ورا تمأي عافت هولا ل اةربورم انزع نالفلاد) مق مدا
 نيد عماير ضوم ظفللا ناكاذاام تل لودلا ف ىلرق حلت نجس ميز نق كيفوحل ا ءوضوم ]نم خهللا كاكزاب هقالطاراتعابج) هفووحكام

 ًانشرييولاذاانهكيسلامحلرانتيالن لات هلشةرتأ | 2030-00-00002505 وتقل لا
 0 نكسب دادس نيام أو ارئازوعلاك) دارج وام ميز فعضو ناصقن هيف هتلجوااصقان عملا كلذ
 ر كيل |١ نم ونس امرملل نا تدب مل نتشموهذا| ا 1 د ل مع

 يرقرشلا نع فالوسالا نير ملاوسف تشل ىإبوعلا| | انصق أن ولارئاز هيف دار ف لا رضعب نوكيوييضوتلا اص نعربعو اًهكشم انه ىككتي
 يرسل كإ نلف نشل ستغيبنع ليس امو هيف مداكشامبلا )رج كولمم لكل قو كسلا وع ل واتتيالذأ لع اياكضل ل ذ|امكلوالف كراريلا ىف طالخالوزاره يذلا زل نو نية نشأ مس 3 اتي لك يفلان كلل

 ورمل ناله ورحل موه انا 2
 لاما ]2 2- لخادمسفن ىف ظظفللا ل )2لوق نال معز أم ىلت ةسمخ | كل د حراشلا ماسالاعت دنت نيك 1 ١ نيبرهر تشو ىتسلاو ناوطلا نم 0م نم, زل ان لوت و سلوق هع زلم 1 ع الو لوقب را شلاراشا يلاو فرعلا لن امياالا عر نول قو وسل كسلا نام اعل اور قيال إبل كل 96: دانه ضم هم از فلة 3 مدسر اص | ني شاص سل برخلا نالمحللا نموخا -- : 1 مود

 قد اعلا ال ىف لخا د ضنارظن باس الرب لو انكر محلا عاب ثودلا ىف ىتسياي كسلا ثا نالو .لوقب ميلا جر شلاراشا 3
 0 راوما فس, هدارتا ن الحار ايبعاب كزيشصرتاث ملا هلكت داعب ىساغا:اهكشم 3 لة ولع ادناو منام ل كمل وق كل ذدارا جر اشن لاو للزلاو للملا نم نفد ةراص فام للرب شيف تعم ب. ثمل ب ليكرتلاو جي او ةول صلإبر ننلا ىف امكهبارلا ماو ةريغرروقلا يمي وعغو ن'الفراد قمم نق مضي ) لوقكف تل تلاه ارثبلا عنعرر ب شياالو ةلففلاازه رم لكامل ل اقل. وفك الاوز زهكيمف مشن نمو نمريم ءاش نمف مل و كا نكو ىف ابرمأي ال يب كحمندا نافرضإلا ةفيقحر حجتنام لقعلا نهب لا ت د ةرفتسس ! مثل رقكل والا ص اغلا فرحلاو مادل لف ىعلا هرسحلاو لقعلا "ات !.ةعبرا هل ةقيقحل ١5 دارا نع ضنا نب رمل ناولع بكل |رضعب ذسلاقو« عقاولا و دن انتل نكيولذ حراشلا ندب |مكاصاخ .دااماغن ن اكد اوس فرعلا فنصملللرق ىف ةداعلاب ذارملاو بطاخنازخخءدار ارح ياسا ماكل! نه نال ضيا حراشلا مداامكا



 لات | نكملكا ىلا عراسين داسفلا ميلا عيرسيد موعلل ليطرا نال ةو لطلاب فص و د كمسلاوف أد طمعا نم تسا ءنمأ لك تل زنا ىلاعن سلوق ىل مل ول يطور - د سس
 0 ” ف بدع بتاكملا لوو شر لو أتتيوحللازس! نلطم ناذ لاه تير كل مت لوطي ها هد لو يل ةزاتءايلا ني سشتب ىرطلاو ىواضيببلا
 رمسيس ا اا نلولا ماوريرمل لراتين كو هك كراملا ناز ءامالدو ل قتييرت لاملا نمر نقلا اع ىلودلللا
 ثيملا) ءاجسا نكرهرد ميلع قبام سبع بت لكلا ناف تمرة رام ئاهملا نال ثا هناكرلرق يشي ىلوملا توهرمب ناقتعي ان !امهمكحو رمل اهنم سلوتسا ما نيلولا ماو
 |امهلاثم او |شلاو عيسلا بت اهملا كلف ل سيلا ا داوهو تب اتكلادوصقم ننسي ةلولسمم سيل عل ليرحيلوت لق قرلا ىلا دوعب باتل نب نجحت اذا نلو
 نادييجاو لإ نك سيل نا عم امي ى دايو مب ةراؤكلا ىداتيالف الماك نلولاماوربرن آف و اصقان بتاكملا ىف كلملا ناكول هنأ يفدزلااضق ان ناكت رت للم
 نسعلا تمن م اعين تتم نآذ صق ان ايف قرلاو قرلا لعب ةنز اهكلار للم
 يرض م طنذللا ناك اذاام هل ىناثلاو لو هلم هب ىرعتتي د
 ريصضلا ناك امر كنمل لربك ل7 0س فعض هين تع
 انما قناسروكنللو ضاولاريمض_سكعو فنصملا]و غا

 !جريرربمعلا لولا سرا شار اشمإ ىجرملادب اطمرطضلارسلف
 ديلزت عل نحاووهو رو كنموه ثيحرمر كدملارلا

 تنيجنزا نسما تفكشب مكمتلاو بوعنتي ا كفتي ام
 برح)ا ىتنم ذا نكراننامرلاوزن ى اصرخ بطرلار
 دنا هريرقت لاكشا باوجؤلار طل لاخداامإو ىلوق ل
 ذ 5| قراسلا ذر ]طل ل ضد مرو تركذام ةيمزلي
 ناظعيلا رعزخسأي مناف ةقرسلا ف تسيل ةدابزرلطلا

 واوا لو هلك تلا ع لصالة هلق
 ميف تحلارمرت نمنلا الد ليبق نعل لك لصالا
 موه ارب لاولل تااعيللقت الو كلت لشي ركزت
 | نكرجدنتلاوه ىنل لل فلاوس ليقو هت ل عل ني

 ام ةافكلا ىدرأتنالا نلف زج اذ ناكامك نيعدن ال لماك ميف قرلادمجوب منغتريا)
 رب 7

 انعلواتتنالف هيف شيجيالورامل اركعاوملا نال هين مديعاملا امانا زب

 هارب وايرط امن نماواتل تلق ىف نآوقلاؤ يلع نط ا ناكناو كما وح فاعلا
 ناو ظفللا نخ ا زجحمغب كميل وقن نحخو كسلا مك لكأب تتح هنا ىف اكالم
 ايتام )واتينالرح) كولم لكل ف كولط ظفر وحلا عذاب فرعل و ىعسنال دهيأب
 بتاكل لا وانت نلولا ماوربرمل لو ايف ةيقرواديعوولاعيمترمالماكاكولسس ناكأم

 رافال فعو لوقب نركذأم قالو ةيكولملا تم اصفاان ناك ايزحجتبقردلولم
 .ايأاضل !)وانتتالذ ةبكاذ دلحا ذاأم .ريل اثملا صر 2 ةيكاشللا | | زلم سر تشلاو بريخلت رق هلك ىواضيمبلا لأت

 ايتن ووضوم البلام مقيأ« عازمي لاح نمو ب كتي يرسل كلا انس انو ءاقلبم ينل وازع 0 7
 ةيعتتلا قعملاريفم نوكيت دوصقمريغ سئازرما كلا
 نا ليقؤلا هنت اده مد لزق هلْ كلما نبل! نك

 قام هكيواتبلا مف هب توكيراوهو ةبكاذلا نسل لادكأذ نامرل ةيطرلاو بنتلاو

 فراكناووراسلا فرارطل لا دائم او صقؤتلا ىف لخير لف انغلإراعمتالرضعب
 رق رج للك لب لولا هجيريخئريل برا حاملا ل طر الف قرم( ارم زجلامكأ | بطرلاد بسنا + اهنا لهل امو فرعا
 نا رانيا مالكا قرس ببسي الو لع نكملاد

2 

 ةيل نال دج تشلاو رشا وأمل لش الوهتلرق ىف ين لاش 6ليشيف صنلا الد
 اننع مكاو ضلازعارم هناك لك كل نب تنجيلمهننعو هلرعفمومكقتلا ةعيربفم هاف بنعلا

 مك قوس ببسي تلوظنلا قآيس 2/0 يواق انتا تنغ كلذ ىون اذااماوويولاذا

 انيهرايسلاب دارمل ارسلو: قوبسلازعمعر سصم قايبملا
 !لب قد الباقم مرخاتملاوهو مين لاعتسا فراعتي
 ماوس اساء محراشلالاتانكو ملقمملا تعقل 1
 ا هل هيلو 2ماليلاوظنل ايدارملاو ول'تناك
 ١ نهدل ار نلك ني لقلاو'تايبارس لو هط

 هلك دل 0 كنا قآرما نلط ملفتة زغامواةقبأس تنا6راوس ب تلا ةظفل رق 2م يور دل د
 اررمدن اذ نأرما قملطت لعمر ضن الو عيطتشت ال لذالك قالسأب ليكولاوه مالكا لم ةيتح نأن زيكو نركب ةححمر| [ةن ل رت مالم هلل
 2 | ةأرم | قالط ىلع لجرلا ةر نق مازتما ىىطقلا

 رعت ل ءنيرضلارماوسا قالطا ليسق نمر اميانهف
 عم ةراعتسا لمن! نم اولاقام فلاخيا هت لق نا
 0 لطعءانب «زاجت ا تلق ل

 ”هلاةالفرم سرلقاتيرل ميعنم ورك مونل لشملا ككلزنم
 0 رز هلل لمان
 ٍيفلاةقيق> ا تكت تحلو هلك ندرك ةداعأ
 !قققم يك كدتآذ ميساتنا) قايبسلا تنيرق و رهنالا عقر

 لريال "جاها ةدار نتعب مالكلا نه نال الجر نكرر ق ةيرقب
 نمو نميلف ماش نمف لآ عت وق ءل ثمر ازاجج جوت ماللا كوكي هب رق ىلا
 اوكيلفلوقةفيقحيو ةيشلاةةيقح تكرت ٌكييحا ان نيهظللان سعات رفكيلف راش
 ىلا عجب ؤوسم ]ربو زينل لعل محو ران نيب اظل: تع | قات ىلو ةنرقب

 هتقيفحج العلا انفللا ناك ناو ازا صنحلا لتلمي سمت رلكتلا بلوق :قيقحو ىلوت لل نيف اما -!نيلاظلل مشالا
 . ب : بورجو يعر زادكم ه!لمحو ىلو جل ضكلا بج
 مم سكه بنو( ق - :ةقيقحلا هوس ل ني د صق و ملكتلا لام- ثاايريضت اهطع حم فتسممل )وق ىلع وطعم ماو سصتو لو 00

 امهرح اوصت هرلتسي تح هزل ىف نارر اهتم نيزمغلادارابتعأب ل سسمنم,» ناورلاو بطرلاو بنعلا هس ل جر نم, نيقكلا بح اص لوقلا نع لقن هلم

 ولت ةفص نوكيال نس! ماللاوملكتلل در أخل از اجل ةنيرقلا نازاجلا نئ لفل لينغا زياظظفلالا نخل لحال لاق ( للرسو م |
 00 الاد ردا كر لالا 1و سجالد باو لاوس
 قلعت مرق نك يزعل هالولا نه ةقيقح ن انزف طكيلف ماش نمو نم ويم ءاش نم ىلاعت لول اهلا ديف ىزلام الكل رخاحراخاظفل ىوكيرا ةيصعلليرمايال هلل
 وي دانس مانع مع نيل نان تبا لاصأل مالولا| ذه ربع وه (ظفل نوكيوا كلذ نعت منام ةنيرق غللار ان نييلظللا: تفلت ا كلذ سب
 للداتنيالن افرح كرلمم لك. لق ىف امك اصق ان نوكي ناب ىلز اد الارضحب نوكي نا لوالا نيمسق كره مالكا نه نجره اظذل نركيرلامعتال عيمج يشل
 ب اا اي شداد 1 لعب كال نإ قاتلا وكلا دعم شكرت زد اكسل وأنين <بك لك اي”لرق ىف امكأ شاز نوكبرا ةيكولمما حتانسسال
 راودالوم" ةداحلا تلال د متنيرق ىف لخادانزه ن لاناشنا حسك.« مالكلا يدق ظنلاو قوسلا ندمت لا نورك لا ةراخا هم وولاة بت له نالتراد نإ



 يشار دنميمل و كلذ سعب ل مصنوث و لمملال ناافلحت ناسلاا صن ىلاايعد متباوارباج نارهر قبب سب مامالا هجرختسم | نيميلا نموسفلا/ نهر رفلا نبع امكلق ©
 ١-2 نكذعمو انزو رلثم كيبرلاد ندركك نرد ثبللا» متعاس ناو | هروف نم نالذ ءاج لاقي إلا تيمسوث لرذ حل كيد سسكلاب سزقلاو ذوخ امروفلا ىا نتشموع ألق هلّسم ءاملعلا مع ١لاقا نك اظفل :ةلطم نعم يتمم رختسامامتلار !نكلمذ ا هتنادتتقلطمو !نكورملا لعق ١9 هن اوفس ءسم رم نيميسلا نولوفي اقباسا
 : جر كيرين رشم وج كرهت تاروفلاو هت نشب ىا بضخلا ناررفر ابتعاير كتل نماهر د سملر ولا نيب نيج نه تيمس امنا ى ا لارابتعأب لو الضلا
 ه ماوصلا ىفو ندر تشاجم ىضتنلاو يب نع ماللا قب لاحت ل تلق نم ترم ا ذاو نرم أريد ن نش ندب مسي ىلاعت بزالا ىوتنم ىف نذت لاحت لوت هش تازج
 ناكملوق كس ليق ١نكاي نضعت ى ضن !الريقتملا ناف غتلا تحتنعت اوركتسر سصمه دلع دخل لاد نالؤلا ىربعق تعي ناملوق هلك, ادع نال تشاج ماعط نللو ولأي
 الص مرعى امتيحالص مرعو ل و لس مب ناتي امو مثالا هيف متر ام تبا مالك كحل هلسباولا ريح رم“ .يرخا ملكتتملا نآف زخل] ني ملرق 9 2 ءانضلا كا

 انههه لامعالابدارلا ناملسولد مدا لاضانههلامعالاب /_ اكل و ةقيقكلا هددت ||” "نسحب فسحيم ١ ةيلرهاهل نب الف لمعأ ضيا ةينلاذ بلقل ا لعف وانتي لمعلا ناريس <بح يتلق نافز/لامعلالا !منالاق هللس لعل سس حم
 سل الف لقعلا ةلاكرباهةجر اخ نوكترتيشلاعا 1 ع _ -

 دنت دعت را انج ازال لالالا ب كيهتوت تن سما سملغ اذا نقلا تراف نم قتشم مهو روفلا ني ىف
 ادعو ءامجإلاداقشن املش ال نكل ةينلا ا ا ! : هللا صرت اسكر ها طنا هوزلاآ كل لاقفربيزما ةأرما تدرااذااكبضخلا ناروفر أتعاب ثيرالوأهن ثبلال عامجالاب دارمملوق لل ءماقم ميلا فاضملاريقار اا 100

 لجلالة هلئيو ةنوقلانغزاجل لعمال از يملا برغل ره دال لعل دب )ا ا فياض كدر برافو 5 وتلا ىف حول ضل وحقكلو تجرخح الكف قلطترا مالكا ءتمادارم ىورضلاراصو ازال لامغالاوكح ناك امل ا 0 “ ا : 0 0 اع 1 0 وم !ةقيقح نأذ قلطت>] تجنن هيض كس ةحتعاس تنكمف قلاط ِتنأذ تجرح نا

 ا

 زمدلق هنا هينر لذ اشلا مب ل وقي ال زاجحملا مومعو اماعا
 حله كنف قفاشلا لعمارتف ازاهللا ومع مرحب لوغلا نا

 ريتول اوكملا نيراول ناضعي ةلرنشملا مومعتمزل د هن الف هلو أ تقم لا حسن تم ضتر اقف شرت لات
 درا رهو راما معع هير داوم ماوس رقتاغيإ ربع قحتنزا هلق نايزحازف تيب نقر لاف ىننخت ادت رجح
 يلع ضرتءاد سحادريغلاةا نك انرنعلطابسم | | نأ ىلع ل ني حلولا ىف نحىزلايضتلا تحور هتيب ف لحود اىانلا ممنأك

 زا روت اورق هيلع لص وابل عاين لارا يول ايلا ره دلرملا و ءاوسل لع ىف امملا نم لكل اهئوضوم نوكي ىلا ظفلل اومو ا ا ها : : د
 8 ىمعب ليقول ريضالف ىوين لاو ىورختالا نيب ىرنعمأ | ل كر , : لت شم وكلا وان سنع هين ىرجخ مومحلاف ءايشناللوعي| "اولا ةرقحلا غعملل هتيدحاص عد رزلكل جس البو جبع قتعيالد ثنيتإل تيب كلذ
 ممزلي هدادارملا نامصخدلد بارجيلاذ21نلا بحاصراشاو : نان تاينلاب لادججلاا من ءلوقكر اجل الكل محي نارين هنعيو صحمرهنمف بزكلا

 قام لمعلا مقيامزنكا )ب نكوهو ينل: حاجج لاءارجة ال نا ةبقحلا كأنعم
 زينل لوانشلاى ظفللا هارتدشملا ٌلثمره اي هومع
 اهوعي الان نع ظفللا| علزدشملاو عيال امكفر كتل وهو

 نان ظلام اةرهام مرمغ سرعان عقلا لامع>/اوكحو للامعالا باوث ى از اج المن ارب لذ ةينلا نعنهنلاولخ تنر 5 نم مري ال هنا كيلع بهني الد هلم 0 0 0
 | ناصر نمل نبال يجارب نسل ماكحجلا حيمج نيظملا | 22 0 ل : : 3

 ! 0 توت ةومايت للا ىف لامع الازاوجن ا لعل نيال هز لمه اظن باول نق ناذ تاينلاب
 00ر02 يس 3و دو تعا اونلاكىورخاددافلاو ةعماكو دار فرك دق رقما تس[ . از اوه ىنلاوكخملا مون يرقت ىلع ل ني ثيرحلا قايسأ | <. ىو : : ياا ل

 كلك رب رشم داضلاو ءهصلاك لعفلا ضرعت قد | تاىلاثأس ذا را و””وف شل الاق امل عءيض قا ؤ اضف ةينملا نوكت الق ةينلا لعن وق نيكل قازجلا كلا ناب نهو هيلارجاه ام ىلا اناجن لع لريالت هلرتشلل مومعر زل هنالفأ نع اماوزاجبل محول هال -ترجحن اهكوزتي ةأرماد !اهبيصي ان ىلا ىترجم تناك َ 1 0 1 00 نم ل وسرو مبا ىلا هترجهف هلوسرو هلا ىلا <ترجمأ | 5 سنع ما ضيا ىتويارلا داري ناز وتلف عفا شلا نييواننيب عامجتلاب دارمى هال تءاكزمل ىون ام قرم“ لاه اذ منعسُنن | ىضر ب طخ نبا 0 0 0 3 06--
 خدعت دؤلا تاداعلارتاس ىف 1وىلرت هلكامهربغأ قرع لا كن ازا تافتشلان: ناذثلا سلخ ذاف باغ ةةستلاذتغ ا و بايشلايهطتولسضلاق انكر 0 4 0 لا ا ا

 موصلاو ةولصلاك ةضحملا تادارصلا نا ةريرقتر رقم بتول نمي ريازاولا ت ب 0 را الف باغلاهف 3

 1 ةينلادع ةطرنم هتنعن كطبرينلارعدتشاذا| |نأق نايسنلاو ماطخلا قم نععفرو مالسلا يلع هلوةدزاوجلل توفىفكلا صصنلا نابال
 رز هلش تاينلأب لامع ارت نا فيبر حلا ىدمراصف 9 نت

 ركاهللو قهبلار اربطلاو غطا نلاد نابحنباد دابا قوق« ناب همزعف اين ل لذ اماو دف ر سوا لا سعا ةيرخما/ا ىف هبكح نا لسع مجامزرب اها درزلل عنر مالسلا نبلع وقد لاق لس تاينلاب 3 كندا دعب اند اصبع لورد لايعلاع ييبا جس اناا | (لمحيت لطاب ب نكوهو تما نمرجنؤون] نآيسنلاوماطخلا نادعل ني عهاظ
 ان لتتم رمش ىف ىر أهلا ىلحلا لاق نك كر ٌسسملا ف : :

 | لعفلا فر شالاف ميف سماع ءاطخ لتاقلاو طايتحالاو تبثتلا كرت ببسثالا نيقحن انعم هرشالا نقب اولاقامو ءاطخلّقلا يفشا الهنا تلقوشاالارعفر 6 نياذئ اطخ-لتقلا قرشالا نحت !ولاق ءابقففلا نا تلق ناف عورم ملرت © ١ يق فلا اهحاصاختي سمحلا تمالا نم نآيسنلاوءاطتملا دوجول ب نكوهدلد لش
 5 كك هلع ق نادات مضلأب عرف ايلا ىف ءطخل تقلا ىف ةي للا بجلا نلو دابعلا قوقحف قأب ءاطنحلا مرغذ ى ا هم ىضذ لوق كلل ٌقاطخلا لعفلاء3 ال ىربلا
 ّ نسمع وكأو ةحابذ وطي دعو غلا دال لة.صقو هنيه نق روقلا ةهررا للا زه نملك ال لرقب مال طخ لاةرل هرغو نيق خا لح اسلم راسل الق كفك ا دول اله تناف تجر نا يور طل هبت تم اق ني هنا لوقت نم قبس اهريلع سف ميلا توعد ىلنلا اعلا ىرذتتا) ثنا لاق هناكراصو يلع نب ءهدالاضيا هب باوب 0 ايت مب ىلا مالك نينا ذو هي نيقتف هريغىل ل هيي سبب ىلا ارخلا ىدشت ىلا هاعد رق ءناف ى الا هلل باوجلاميرجرهالكلا رخل نا محلا نم ذلرلكتل لاميتا عب ع تكرترقو» مرسال اقرلاك سب جوف ضن لكب تنحي نا تتنقل اي نعت ىرنحلا الر يرق ذا غتلا مضوم ىف مق اوركتمر رصم ىلع ةذل تلاكرل معلا مالكلا ره ةقيِقح ىا/ئ راي عادلرت يسز ب 0 |وس نم, اوتادشا هر مظع“لارمإل لاريعانالوم ى هلع رزم ئشلل تبذل الاوهوكحلا ناذ هلم, ,؟قظعإلا مالسل ازيعأنالو
 د: ل قياما كج لشي را لحلا نق همرهنأذ اصول ضدن ةاوآسلا كى! ناعدارل الجت افصل مرتك ةاواسملا وجوب لطاب كالو يشن 2 يس تساهل ىوكبل ها. زمحلا وهو دار مر راوتسالا هرعت قق حف نافردحلا ماو رانل اربح يوتسن تر يصملاو تيس لات زانك تجالادملعا

 در اجرا



 أمل الخوف ضم طم لامك صقريخ نيرطخاف ردح اركأ ركاب اطعم موصل ىف لك ذا نا مصيض تو زل داسف ست اب اطنحلامكمحا نك <-.!ا دان ىف نكالق لس
 , طخ لكالا نسايم مصي الو ًقلاعم ةولصما قف مالكلاا تح ابا مرعزع لارلا شهب داحتلا هرمحل ةرلصل رض ءاطخ ةولصلا قلعت !ذاانكو ءاضقل !بجير موصل رضي |
 «ميالف هلق هلس تيثتلا طايتصدلا مرع هيامب نعزفيالف مالنا ما و الص ! هيف ةيانجبلال 7 ىليسنلا لاحر نعلا ناف تاضم سراههن قايسات لكالا قع موصلا ىف
 ىلىارمالكه يفد هلزن هلس ءاطخ لئالاب موصلاو ءاطخ كتلأب ةولصلا ءاقب ىف” ف أشلل تيرا نهب كالا ومحل دي ورشا ةزمخلاومل مقر ثيد سحاب دارملا نا تن اذا ا
 لطب ىصحل ا تايرخللاو تارر أمحلا ىف ىرخ | نث ١يقب قيهحلا كرنيق هنأ عب داراعزا حر اشلا هب دارا ذامرلع ١ هتداد ممالك ةسمخلا و ةقيقحا هب كرتي ايرصح
 هنح ب اهيف زخارماب «قيقحنا كاي نا لامتجمال لطب ةسمخلا ىفرعصحلا نا هبدل داينأو تابوغللا د تارو احلا للام عضنالف تايعرمشلا ف ثحبلا نإب هزخباههين
 مالا هيلع اف ىفاهلا ىفزملا تصرخمالسلا يلع هلزق ىفهلزق هيوم ردع ةكينفتكل نما ضعتلا اه هس رب نتن ىلا يقنسالارصحلارضيا) لامحتلا زاب
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 منح يسر رمادا جاين يجن

 هلوت هك هب قاعتملا لحفلا ةدارار نيعلاركذ ل سس
 مازاب ةفللا ف عوضومويرلا نامحيفنت زاتمرك | نان
 ؟البعتسم ظفللار اصف ميراشلا لاوق | ىف دارملا ومهر منملا

 تسيل ريغلا تاموكتم ىإ تانصحلا ناعم تانصحتلا
 فنا نم انلقام ناب بيجاو حاكنلل يطل نعدجر اذب

 ةيلحلا نعلحلا جورخ يجوب نيعلا ىلا ميوقللا ةذاضا
 ليلرلا ل ءانههر هنالخ ىلع ليلد ل نيرلا ذاوهأن
 ًانصحلا زعلت تاتصحاميرخل اع ناصحتلا نا دعل

 عينمم لفطلاذ زلالفطنا لاقيامك هلو هلس ةيلحملا نع
 ىدي نيب منال هل رلاصزيخملا ىا لحملا وزبخملا لكا نع
 زيا نم هناق علت ا انه ال لاقي و هلرق هلل لفطلا
 (تدارتم اصويسنلاو يغنلا هلوق هل لفطلا ىري نيب نم
 ثامنا هلوتهلكى ملا ثحبمق ىارمام لعمل و هلع
 ىافلخ وهو هلو هل ن(ونتالا ىلا ن[ضللاميرقتللا نا

 ءابلان الخ قاصلالاوهو خم اهل نأذ سرب ترص ىف
 ورح تحل اصتال ببس خا ف ناف ءلوق هلك شبوركب ىف
 نااحملا نيفب ى ااه هلوق هلجزاجللاو ةقيقحلل حس قامللا
 نسركلا ءانب ىلا درحلا ىا قابملا ورحلت هلخل
 قابلا فورح تب ى ا ثحلال نه نال راركذ نقو هلوق هلسس

 م 1 اممم ١ نحاملا يلح عشب قتنسملا لع
 هل أطخ لكلاب ل1

 0 باج لاوس
 اضيارث الو موصلا دب ض ةنش.الذ ايسان لكااذاامك
 لع /لسكو ل) وسر نس ةربره ىلإ نعناةعيشلا ىورامل
 مناف هموص مف برش و لكاذرئاصوهر ىس نمر يلسو
 ملت عمر وعل! ريع لاق انك «هثدا هاقسو هينا هيعط

 نماقب اس 50 ى نلارم مهلكلار زل قخح) مالك هينو

 ورحنا يلون ماهسا-نظلاو طشلا مكن دل يل ءانهه ركز أ مزعزورجلا اللا انهرلإز مسال علبلا شاب نالو هلوقب هيلا حراشلاراشا تا 1 1 من امك ةداعلا ةلالد ف لخ اد هضن ف ظفللا ةل الد نا
 7 ا ع دخل داضيلارطنلا تأيس لكسب هل)!نكروحللامثاب

 دارملا هبتشاو ىناعملا هيف تمحدزااماقباسرمامكواتعمو

 8 زاجل ليبس وع سسرس ب ح ايازاع لن هش نشارك ص كلا واهل رم ا تهزحلاو

١ 

  0 1 7,ودمرملاواًعونم نيعلاراصو اليم نوكب نا نعالج علم لا قاليوتون !نعاعونصرملاو اًيونم حليم نوب نا نمزج رح للا ق اليو | |ةيلبأت بس هعير لقب لعفلا نا م اطخلوق لوقا ن

 عونا مدع. 3 1 م / ضخ قلعت هب ناكأمل .ككلرصلا فلا نم التل اسق
 هؤشنم_ةلخوهو فقرتلا بج هيف لاحت! عيمجتلرتس>) نيعصي غوهو لفلا| 1 0 0
 ا راب داما تيك ا متع فورمملا بيلخت هلق تلشةيول والل ليمل و :غااءانتا
 لاقفاكلا فرح تعبامهلي نيدروازاجللو ةقيقحلانايبر عج امل مهفلا ءوسأ |( تى وحابه كارلا ناف مامسلا
 | وكلا برتناومر هلع رمق موق ورعب

 دلملاو بطال لزيع ةدارا سنعرمي امنا ه”]جل| نه نال هلوقب ضبا هيلا حراشلا أمداامكةداحلا ةلالد ف

 : 1 اهنم لقالب تسمخ مات لا نكيولف حراشلا هنيبامكاص اخ

 ب هلوثد فتصملا لت ىهواهليق قل ةراصلا لع حو :وطحم ةرابلا نه ناوهوهول عف رو لاوس باوجز 5سم ةامجسلرت (م«سا)ر «نالخار
 تسيل ةز ابولا نه نآب باأويسأف كلذ فالخرعق ارلاو الاثم ضيا ةرابعلا ةزه نركت نا نطعلا ةطساوب مزرن ملون لح لال نب ةقبقحلا كتل الاثم ناكوهو

 باجساف وخلاهت امن ةطبترمربف ه نهو ةطبترم ةرامعل اب قاي ن القآعلا ناش نم نادروملا .للع درو ( ةدرتسم امج لب تبالا دع
 ءاسنلا «نع حان مرح نايف :ةريوجلا خلبا هلوق ( رنز,ماهف ةعبرخلا

 7 يان“ - وآتزح
 در قلاوجأآ ذم طخ ةولصلا داضوءاطخ-لكالاب ةرصلاداض فا لكوتبلا

 هل مر 5 7 ا : 2 الو وش ؤملا عون ناعوت وهو ةةمرعلا همزلب ةيقحا انعم
 عفحمللر لهتسا لعونسمخلا مضارملا آرب نالاتق و صلاو ةولصلا ءاقب عفا شلا هب هلل للان ىلا كاع دانك

 يي ع ب 50 تائصحللاو لاعتملوق نأب ميل ضرتع ذللك جيزي
 0 عفر م«رلكأ |لاعتملف ف 0 ل
 :رالومعزومن اذ ضعبلا عزرا درا ئمالكل ]لابو هلو قلة قن ةأرتبمت هلع نيعب ايت الم ويوغلاراصن ةيألا وكت اهم اوكيلع تمرح

 تصرح ةرخجلا د وكلا بهاوكيلع مرحلة لزق ىف اللص ىيدل ال اضل يقل
 ةكوزنم ةقيقحما نوك هلل ير شو مكئاهه امن ىا)هفلا نع اهنيعرمخما
 لا صو نم ةمرملا لل نال ةسمرجب ]ينال نيعل حلا نال مول لخلل نب
 ايمإ نفت توزجل قي نا نمؤلبأ هنالا فيقال لع مرا ةزه نا نغلنلت
 ةرعاعونم”لعفلاو أ عونمربعلا وكيف لعفلا قالي ون نأوو معلا كل كلذ

 اتلاونينيبدبهوزيؤخ كال ططلا ياكل ولا نان عاف نيمهرل لانه
 ةبقحلاوهنلا نم خلباوهوزومنلاو عنلا ةلزنجومت لكاتال هلو ةيسير نب نصبح
 يقترف راح نوكيال نيملا نال لمن ةلزتعمل ضعي لاقو يفتر م مع

 : نوكتس ةيذ لظلا نعم تناك ١ذإ ىف نأذ ةلمادلاردغو ةلماعلا ةي ضل نوف و نادم أهل فور حن اجللوتقيقملاب لمتيو اعلا فورحا نك دابْل ص

 رح عامي زرتحأ د سايل ازه ىعوازاجغ نكت لعى نعم ناك نأو ةقيقح
 نكل لوزن ملا ءأبتا فصلا هلض مو باتكلا ةةات ىف هوغو يل! رتنملا نجا كحبلا نهرو نحلل ل بيرل يخل ةعوضولل اهي افرح خا نابل

 مااماح.ناكداوبس نرعلا فدصل ]فيل ةداملابدامسلاو ب
 ع د هنعوتخ ارم ر اون الارون ىشاوح نم ةيشام ىف «تجل ك|علر كش رب لح

 . | الفقبالامقتاهتب
 ملمع اره «لباقم نم لبا نه ن لمه اظر كد ارعتسااو ملكنلا ريل نهيذ قيترل ثيح- علب

 ةيعخن ا دأقتعاممكحو لم اتلاوث بلطلاثر اسضفّتس الا ىلا عيوولاب لب ةرابعلا سفنم كر ني ل اهابتشم هب
 ةيلكلا تيدد وتلا قايل فرح نس اهتزت ناعم اهعض نا لكم أنب ىناحمل !ذررح اهتم توزن قاعلل هل ارق( !رشر «لسخلا ن ايس سييعتس نا ىلا دف فق وتلا :دلرملا بهامذ
 , بكير رمرهظا ةيرل وحلا هجو#ىلوا هلوق 03 رس «ىلأبملا فورحرفا الاو ىفاعملا ندر رحيم نرح ءارتلار ةيمزسالااه رصن' دا ةخوتفملا ةزمهل فاهنم تكزواهملع

 يل رك يي جونج م جم صج ب بج جادو تيكبصص ١



 لضن آر متت نانا لحفل الرس لا لعل خت ل والا نآذ طرشلا تملكو رجلا فورح ف “اخ لعفلا ويس ال ىلع ل خت امن الاعوت ءاهزكآ هلق
 لص اه انعم ناذ اهلا ةيسنلاب ةطيسلاك ف ال ةفط ادلارخ> فو حلا عر اولا مص امن آد ةاههل ار ةمللا له 1 ةماعر نع )نص فطحلانلطمل لاق

 ةنراقمللا5 هلس هريغو بتزنلاك ةدايز عمييلع ىش ةفطاعلا فو محلا زتاسو هكراتملاىع ل سس داولا نال ةفط اعلا ف ررحل ارئاس ناعم ىمدزجل
 هلوق هلل وطحملا و يلع نوطعملا نيب ى | هكرشلاف هلأ هك نامزلا ىف اهلقامعراولا ب امرخ ات ى!بيتزت الو لاق هلم ن ايزل ىف ةيعم ىا

 تنبىا ةكرشلاف لوق هلم ٌيمعردت و ليز ماد وج يبا فطع ف هلوق هش و سمعو نيز ماو و هبوا هلوق ةكريز لست وراق ل ديلع م,كل ىف
 نحن هلآ هلط ضيا مذ اهلا نعشلل لظنو كفل اشل | باك ١ ضعب همعز امكهلوت كللس و اولا ث اوه هلوق كلش توطعللاو هيلع فوطعللا
 ةورماوأفصلا ناأرقو هب هنا 1 سامي سسن لوقيملسو ىلع هدا ىلع ير وسر تعم# لق لنا سسك نيرب اجب نعى نمرتلا سور زل سم

 حش اشاحش نمل هلع هللازئاوش نم .لسسرس حجي
 ادابع تامالع نمى!ةمالعلا ى!ةريمشلا / <فطعلا فورح تحوم

 هيلع ىنلاو خارهقذ هلو هلك قامت هنا
 ةموصن او مبعلاو بعلاولع ناك مالسلا| | تايون برترتمللو ةنر اقل ضدتربغ نمعضطملا قلطمل واولاذ لاقوأهمرتاعيق و اهتكا

 دوصقملا نارلحت جلا ضراعم هناملت هلظ هع م 0502 ١
 جدلا ف هيكل رمال نتمألا .دءلياع موك اؤ ةهسبأت كذلاو دفمل العدل اهطع ناكن اف ةكرشلا اطل والا

 >1 ليل د هلذ بترنلا اما ١ 0 7 يل و

 تن ١تلخخد نال ةوةلو 1 6 2. : َ

 هزاغالاب شارفت نكاح نام واطأ معد نزول ةليذات هناشلا,اوصارضعب همعزاكبيتزتلالوانباوص ضع
 م .لتولكابلألمما فرك طرشلادوسوأ أع 2," *+ عر بفم عن وح طب 5 9-
 مك داعب نلف قاشلا :جحوزخل لع هرسل قت همالاابامغ ٍ

 يت لاقط تطوف متل وأو بيتزتلا هنصئتلا وهف هارت عش نم ةورملو فصلا نالت هلوقف هللا ةيطرلا الل كر را دل عازل سا 00
 دما تادلساوك يسب راي ميل . لحل يتلا نال دالا ناسا جلد بجد دوج الع عكا ميزت ناذاو سبعا واخكرا قلطمل تناكو مرتع شراك اولا نكي مل وكذا 0 قل نأذ

 يبن قتال هكا لاا 0 ةيالال لسا منار يتمريغ ىو نم بيتزللوهف ةأرملاىالحلاو هلق رد ديك نسل 0 51 رامبو السلا ا
 واولا نأف غاريذتي لذ لاق هل تاقلطلا ١ | !؟راطخ- ىنرا 1١ 1 قل رع راما ذانلا ى محتلا ورأت
 ٠ رام ى| رملق . ةيفانإ .ةينحلإرضفقلاطو قلاطو قلاط تناثرارل | تل نا ةؤطوللريذلامأرمتلرحا امزلا قلع امل هلو هاطسحبجلا قاطع دانارالغنرشفتم هيبحلصو مامالا نن| لاذاذ/ناوهوأ: يلع درب نقم لاوس باوج قلاط تناؤرارلا تلخد رجل لوق لطي مانجا نتقسوهد 5 وطوال ةد ةامجلاب وذي سيل[ زا وجعل منقت نآقميب اَولطملوارلا نال زءاريذتي الذ لاذ هلل أ | نا مول ا ,[١> ضرفب سي مورا لحد يعل هيزقت نأ
 ماج |[باوج لاوسأ | قبيرلوا فتم لوإلا عفيف رن بترول نالت تلئامهرتعو ةرحاو قت هلرق 2 7 وج 2
 نيرو تو هلت ا ير | | اهلبضي لحملاو ةرحلاو ةدذ لكلا مقيف هرنعتنئر اقملو لاتلاو قائل لحلل
 ا زه بجوم نال ةفينح ىلا نع رحاو نلطت مننا لاثملا| نه ىف نآب باجلو

 . قولي لص احس ربل ل ةكرشلا زمعهركأ نهرا جن واولا,ريهتيالذ عاتجتلا هحروماإلاةوو اولي ريعس الف قأرتد مالكلا و.نيرغبوغل فكل لعامل فطعا ٠ لورا وحن واوان رتيمالذ ءاتححل ا ةمسرم لانو واول اير بالف قار 65
 ولولا ةرئاف [تملَقر اولا ةرئافامف اضياد اولا
 ورب وهق نادروكن ملا مج للع جرممتلا
 نا هلوق 4 سر ىشاوح لوصف نم راولا
 بلصلا وا لصالا قلافصلا ”ةفرم ا افصلا
 بلصر جح هن "ل فدرشلا ناكملا كلذ هي ىم“
 قتشاة.يلع لزن مالسلاميلع هدانا كورد
 بيتنا مرعب نولئاقلا ةماعلاو تلق هل
 اهف )معو نيز ىف ءاج برعلا لوقب نوني

 لصولاةفصب نييقاوتمو ا نينراقتم! ءاج
 كل ذ تبن نتالط”لا لع ئارتلا ةفصبدا
 هيوبيس هيلع صن قو دلل ةكمتا نكلقنلاب

 مت لوق امار مياتكن م مضاومر شعرت عبس ىف :
 ظل شا قصوبلا بحو اه او بيترتلا هيف روصتيالو هتنارث اعش نم اع 1 تان ةرثالاب د مسا نا سرسالا ضيا بهترتلا بجي الف لا ةورملاو اعصلاعنا
 اوعكراو ىلاعت هلقو هلت (1 لاو «,يحررلا باس نمركنلا قري زقتلا زال اصلا نم هنيعن نيحملا بيتردلا نعكافني ال ىسلا نال بيتزنلاهيف

 مهف لب "ةميركلا نه نم وعجل او زي وكرلا ىف بيترتلامهف هناوانال لاق هناب نونضلاو محارب ليل لا نه نع باجاو تلق لاو لميس
 نم ٍبيترتلا بوجو ىلع ثي رحل نض ل00 د نكل لاقت بيتزتلا ب وجد ىلاتانعرم النت دمع !قوقتاار انكاولص مسيللع شدا طصع هلو د
 ٠ + سرغن ةرلكن ةولصلا هّقيقح نايس درد ىلا ىلارعالا ثب سحق عقو ٌضامب كسملاحلص الا نذاف لمأت لح دوجسلاو عوكرلا

 د اهدي “موا د لكك ١ هس, ةورملاو افصلا نيب ىعسلا ىم ةباحمصلا لأس نيح 0ع ىلهنسلا .نع قع ت اريسرم هز جاعلا نم

 ا نس ا ا

 بجوم نآذ مرلملا اري نمل ارا عر قرش راقلاو ةينع بحل

 !ذكن انلث قلاط تااؤرارلا تاخد ن الاقل كل نكنكيرلول ذآ تارتفالا لسع متللا
 لك مقينقازنذالا سصق «ناولعقلاطو نلاطر قلاط تنا لأق لب اذلث لقول
 نجلا مالكا ليجرمارهرنعو تلاذللو ىناتلل ل ختم لالا مقيف رح طعاهنم

 ءامسسقو ةلجمقإع اذ لحلو طورشب هلك رلشلا نلع أمل كل نككيولو هنال »



 هل كسلا ىبا]لقإ نكوتقولا ةنضزاق سفن بجرب ام يجرب لو عوفرل ا لاوس اقرببعلا ن اه وصوملا نيسب )فما زال بيترتلا فص
 - ا 08 امخللات هط اهرشلا دوم ىرمح َمُب ةرعقيف جقلعم :ثلثلا تراص طجرشلا كت ضعت ريغم طجرشلا انه جريصم رح لاى نأك نا اق لإ طفت وسن مهلا لما نإ
 م ءلوغلذ الرو لت قالطلا صيةءرلا تيادل قاب لحال طزلثاا نك هئالكلا مفي ةاوط رم تاكاذاة ل ملا آلا نه لاق امنا ةوطرملا

 ل لل بلال ناد الط نكيولا طرشلا دوجو نع اق الط مقب نانتيحتلص لل ب لايم قالب سبا نملل نإ ماما كلرق لعدربو مهلرت ناهجر لاطلاق هلس
 تك والا فقوف ىلوآ

 الب راشسالا نع نلت ال كحل نال زن لحمللا قبول ىلوق هللس مجوز تال ىا متنالر لات هش رخل لنكن الد قادر زيهكملار طرشلا طيعنيلعتلا
 انن/لحملا قيترلف اهل 5 سع الو ارح اوب نيبت ىهو ةؤطوملاريغ ىفرلأسملاو فلاتلاوبؤاثل ا, رلع !للبق لولا مقد لوالي لقت ذأف مرقلم لرالإ,ملكتلارريخل
 0 مل يف ةظيطلارتموحلا مالكلانسأ كحد فيضخحلإ عسرجملا مالكل لاك ناذ مالكل للدار رغم م الكل ارخأ نا حلق

 ارزحإ نا تلق كلاشلاو ىف انئابرلككلا لبق اصعب
 ْ ما م محم بلا لب لدول

 7 2-2-5 . 277777222 رامي يعمل ةدانز نم دش امو كهل نه
 هلك نو ثلثلا عوقد ىامهلوت نار ىلاويوقتل ابحاصو مال تالازغ لام لد
 مقير الا تلخ نا قلاطو نلاطو قلاط تن لات نأب مرخا ناوط ىشلاةنقاذا

 لمال نعل فلا
 تى

 طبترم خل سلوق هلك ةشاثللا ءقلطلا
 ريطلا تا نيش لق هشنزلا ءاجام لرقب
 اذان ىا هين ىفليف ءلرق هل ةةوطوملا

 هل ىعوال قو شادو هواري ملتارحأ نجد هالات نا منزه كرست رجل
 . باج ةرحاوب نيضامن | قلاطو نلاطقلاط تن ةؤطوملاريخل لاق ذاوزلججنعقيت لب جلا رج سيلا نأ لون

 دابة وطول يشل ورشا نؤرب قالطلارخ 1 لاقي ناوهونةانتاملع ذعرخأ لاوس أ مما يع رت را هللا
 امه قاحاولامقت هنا دعارفنتا نت ايزاملحف قاطو نلاطو نلاط تن الدق عاج همن نفي سل
 ةلانالاؤ اوي نيتها ةلأسلا انه ناب باجلق لكن اننع بيتل هنا | يربى يدر بيسر

 "قلما جلم ىنعي فريح أرحم توفل هتبالد تطقسف كلاثلاو نائب لكنت لبق عقد خ
 1 "نفت ةرح تراص ىل والا ىلوملا قتعامل

 نيح ةنإتلا حاكنو تش ثلا قضدولكتل لب
 ةرححاؤ ةعف تاملك ثلثي ولكي نا قيال ناسنالا نال اسللا وتلا نيبو اولا نم ١|

 ب (ةول هنا ليل نب تلاثلاو ىناثلل لحل قييمل هنعخبرغلا عقدو لدآلاب دكت ذاؤ | |نذويرلصب هم ااهق ركل ضرقرم ذاهسلا» نم
 37 1١ 5 : ١ زئابع مزااللاو ملا نقوتي نا ملف اييحاونب
 ن هيفواولل لخرمال هناولعف قاقتنالاب لواالاب نيسبت قل طنلاط قلاط تااداد 0 لب التل يمنا
 أربتماميؤزا ذاو ممجلا ظفلب مط كوممجلا فري مجبر ت) هيف نحيف كلتا مقي/قذاشلا يسم ريش ل كاش 7 : ف : امل ةرح ا لعرتمالا حان ينياكو ةزلجالا
 0-0 5 - ٠ ةرحلا لعتمإلا جنت “ل
 هزهو ةرحازهلومل /)اووث جوزلا نذاريخيو |مهالوم ن ذاريغب لجر نم 0 4

 1 3 ئل 8. هلك. 5 ذا ذا ها صم ١ . ّ اوس
 اوسرن|لجر نم صنت“ نيتم ل وضن جوز اذا هناوهد هامل عىلعرخ ل) اوس باوج يلا كالو ملع |.ةللاعمرقو بلوق ل ١
 1 لاقف امهيلك لل ولل نذارئفبو جوزلا نذارّيغب نير شعب وأ نقحب نآك ا 00 5 47 ١ هن 1 نقم دب 2 رم ومب عييت امين | غام الا سن

 قالا هعم 20 .٠ : 23 1 3 اح ةمات :امجق أط تنانرارلا

 انيقات الأب ةيناثلا لون لطبي هناف لصتمممالكب هنهوةرح ا ناطر لاط اي ااراه سام
 لطي لحلا نهي باسات صئالد كزالاا دا لاغمملا نه. 1 يحين ا نر | |ةضتانلاذاحلاهتل ل الا امج لع ترتبن
 2 رنأتلا نحو فقولا هيلع لطيي لوالا نتعنال هيناذلا حلك نوعان كسا دماةاعانالا زاك ازطبف هشأكلا يح فقولا ةملع 31 ىلإ تع .") رنا حان | تفطعاذان ايشرتصقاتلا تدافا مل فطعلا

 داك هاعلا ١ .٠ .رما ج ل ن تلال صن «ايقدعب لكتلا 5١ | (اتلعتم لولا نان تطساوبر لرلا تلا
 0 هما نملب واول سيول ضيا بيتزتلازه ناوي اهقتسر لع لف ا ا

 ىلذ لل لولل نعل ذاذ اعيمجرجوزلا ةزاجاو ىلوملا ةراجا دعا ةوقوم ناكنيتمالا نازي طوشلاطج اذاد بيتزا ىتطسامب
 2ك هلك شاقل رش الرا ىلوالا منت نأب قبإ بهزتلاب
 كت فتوتي نامزلف ةزذان ىلوالاو ةنوتوم ين اثملا تاكالوا 0 ا
 ادد ارح او نيب تسف امج جل ور مريخ كتر
 هلخد نا لا ناب طرشلارركمناكراصو .ةطساوالب طلاب قيفعتلا ىف ىلوالا تفلاغلا و تين اذل ا تدآسف اهشل ىف غلارتش الو عارتجالا مصللا بج تر الاف
 لص ![ضقتني ال هتارلع امش ة نحاو :لمج نعقو طرشلا نجوا ذاف نلاط تارا رلا تلخو ناو نلاط عمايرانلا تلخد نار قلاط كافر ارلا
 اقياف انههاماةبادرج تس و ةيرابحو امالغ ىلرش اذ نض اجل ذا سلوق ىل امك بجاولا ىفال باهييالا ىف همث بوترتلا دآل موضرلا يأ مامالا
 َتخلمَجِو سج|ولو لل ةظناف رامق ال لمت ةيشم احرف لاق امل هلعل نيبمحا معلا ل قريد رققتلا بحأصو مالس الازم رانخاو ل زن يل قلعم بترم
 اق 1م (لهرب كانه همالك نم ضيا هجر حهطي و جر اهيلرق د ديا نهيش حرش ىف لاق ماممهلا نبا هام الا ككل لوصالا بنك تم ىرنعام ىف

 | عافزطب ةرح حرزتوطأو وق وم اكن هما جوزتول هناه ةمالا حاون فق وت لمح ةرح ا ةزب اقم ف حاونلل الح هين الار وكل طمي ى زها فقول تيل
 | >عاهضمب نطعاذ | لمجا قاوهورخآ لص ىلع ءانب لطبي مناور )ولا ىنهتقمب حالا حاكذ لطول -نارملعفلاو اننا للدم ,لوق + لص ا تمالا

ٍ 
 منع فع تارح رمح م «رحأ قر العلا لد ١فقرتسي“>] هلو !ريغيام م >الكل رت ىف نكن لو ضحبإ

 اة ل 5 . 0



 لصحو .ذاف .ٍنلع فتوتي اللوق لس افتاإ نقملا ف ل رقلا) نهر كد وخيزل 0 2 15 نبق يماثل جاكت لطبن ل تييولف لو لح
 عه ىلوص | قف ى١ «نيقيرل كوت هلساضيا ةيناثلا حاكن للعب ه نع د ةرحد نم ى مموكن ملا مالكلا نب قوملا ننع ارثى ول ناذاريفب ججدزلا تذابرج جزقلا
 امص يتزاجل ءاش ناف حرزلااماو قانعالاب طقاس مالح نال ملا اج نم رضعلا مزلف ةزاجلالا لام الد نقعلل ]ا ىفال ى ازا ممم نقحن مرسل نت
 هش ورا لسا منال زل ]بنو لوق هك ىرختلا نع |رمل تكسو اههتنحسا قتحا ىالوبصفم تالت ل رق لس نيد امن ةيرما او حاكتز اج ماظاو

 قلم 8س لع ىلوم دما لكت ناكى ١ نيش |اناك ناو كلرق هش لوصفم ا ل رد كب نيفادا نحاو ظغاب قاتعالاررص ىف ىالنركؤيمكسلرقا
 زانق ولا ازنهق نباضنالذا جبوزلا ةزاح للعىامساتلا ضقون تما نخنلار ةرح 1 نركل كس شضحلا انشناول اسهل موزلا ةزاجا دعى ١ ىاقرقوملوق

 ا ل ا يل لس
 0 جا ند كيد 00 ا“ همادس/ -ةدحيم

 0 لسغتةيناذل قولة زئاجريغ قوما حاب اكن نا ايكزناجريغوهو ةرعلل لع تالا

 520 0 دلزفو حافلا قرط ىلو سس ؟رحلول و ضفلا ناز 0 سس توسط سس

 ا ول كوالا الا ”ةجاح يق لطبال مق فناوتب هدم تلبقو نالف نمةنالف تجوز لاك نأب

 ا تكس اكل ريو لمت "سقي رلازهل 2رلع فقوتيال ةلاسللوكح نال جوزلا نذإ ءاريغب

 بنيت ب حير دوب اسوس الا تسلا سنو لاهتسا
 0 ادهن جز لاذ اجلف لوصف دال هقتعم ناو ةنمالاو لا نيب

 ا !ذاازهةزابجلاةمالف ينال مان لطم ىلدالا ةقتلل حان زاجامهتمقحاو

 ا لا (تنسل تنال. نان عاام ياوع وال
 هلك داسضلا ىلا وعلا نيو اال داريخي لف جلا ويف ناذؤوم نآحهنلاذ بق أعتل الع ناتمالا تفتعاف نينار ادا

 "يجب د وسمو اهنا , ويح الجب جدزا هولا ةقتلااناجلٌدم ل ا مزاج ناوزاسولا
 كللرتسأ لعل رق هلل والا جاكت ةناجل ىا

 نادامايهز جاتا يل لهو انه مان ترجللاةفرب# هول روزا نذاريخب

 ]ذا ناوهو يلع دريرر قم لاوس باوجضيازه ةيناثلا ح 1ما6تلطباقرفتم ا مهزاجا

 مالك موزلا ا هزاجل ناذ حاكتلاربخ يوزلا خمفررفع ام نينخا لجل حا جوز

 ىلع نيآزهق ادم يهزاجل هناك ن اح اىتل لزطب «زهو نه ماكنت تزجلا ل وصوم

 ١ نهود مدهش بةيناثلا 1ك ظب لوصفم ملكي وزلاههزاج اراوةنر اقملل ولولا

 00 لبن اقم الرا الا مها خلاودل لطبان ةوصلا ةلاز نأباجاذ لوالل ةلطتسا

 ل ا ل ال
 ةضصلادض لا ماكل هه كل ذك ناريدم ايلا ملح اذ واوا لدا نوكيا

 زراقي ثجدلن لوق هلتك هينانلا مات ةزاجا
 تيالفرخلالا دع م ”لكلا ىرص فثوتامل همال
 ام نيحاجتلا ةزاجا مزلف اًممالاوكحا
 ناحلونلا لطسإ نزف نيخكلا نيب ميجوهو

 راو لارون رمش ر ابق )| نمت

 . باو لاوس
 تاب شفاني ضوزلازئاجريغ كوت (1 نسر

 ”اجيالاو رهان! ةرح ا دعربمالا جاكت انتم

 سحا رقعب نيتما مجوزتولو نيكو اقبلا ىف ال

 ىوكي نارتضرع,ىف فوق وملاناف نفانلا وه لعمرك كلو الوافنو !ننذ ةريخالا يوزت ببسب نيتحتلا نيب متيم د ع
 لحال حاكنلا ورشام هب لصيتالر نكاح اكن

 تقنحاذاف جد ندد هجر صوتوهف | | قز اجمل نايس! نه لاهل اول نوكت سنو نامزلا ىف نانريشي مرجتلف
 هترتشالا.قبيولف ةزح وهو اهحاكن نفن لدا

 14( «دوحي ال لطب ام نال يرحل وطب نفس لف ف رثرملا نقعل الطبخ رك ةرحلا :نهو ما تمئدام تاموحملاب تمقتكل ب حاكنلا ءاشنالالحم
 ريخن جامع الغم داس ىلا وص نم لزالاريغم قرح ىف نجو ناف هرخلا ىلع فرثوم مالكا نال لس ةيعلا دارت وندم نال نسسلانه ناباوللامصابخ زب اجافسلو

 ا هيفع يف الا حاكن هيف نخاف نالطلاّلئسم ىفر م امك دوجد نيح نم مالكل وك تدشيب ل زالاريغم هيف نكيولرا ذ صعاو مهلك تلزنمب لكم اكل اىرجترا
 والا الزجل إنها اهيحاكن تزجل زن «نهر هنه حنت ,”جلزاضن اعسيهمكح تبشيو َةرتللا دعمالكل )را نقوتيف دان لات نى

 صصخمدار ةفصلاو ءاشتالاو طرشلاريغتك ظفللا كر ريغت نأع ولربغملا ناوه داري !ازهه تظل واريغيام لوا (1 م سر «تنراقلل لع

 نيرمفي ال ىااعرش ممصيال نعلا هعمأ دافتسمريخاالا ةظحالم نور نم دافتسملا غعملا نوكب ناي لكتب ةلاكرلاءأقب 000 اهوغي

 ىفامكري تملا نم اثلا عونلابريغملار خال للع هفقوت اماو مةيبرعلا تار لمض نملب حمض اودرولسم لوةلارتتلابريخملا هزخلا لع مالكل لإ دا فقوتف ببسملا كح
 .نم انهه دارملاو بحي الامب لغتشِب نمرم 0كم طش (صن ضحعب طلاب يس هلا نك نأ لو هرلد ا و

9 

0 
 اد

- 

 *عؤع حرجا كلذ لثم كترخاالل كيو سررلاةرث نه نايبهسب كنقعلا مزلو ةزاجلالا تقو ىفالد رقعلا ل لسع«



 70198 ب19 سجل رف ناحل يق ءاكرلا طربتلا قييم الز جو لقيا نس هرقل لاما ال عجس وايت فس سقم
 ىلبف ايناثاثماو لئاسملا قدغالبلا هجم نوربتدي الم اهقفلا نان الواأم) | هيف امش يلع به نرال و سمعا هل

 فلالإ باجل دل 2ك فلععلل نه زل ناكرل هنا |اقيتا كرب قتو فظعلار نمت تاتا نمربالفر مام ىلعتررجمو دقيق حل رز عت! ذ از وعلف اناجللا ناق زاجلا لل اربع
 هنلو هليررتف ”لكلارخلي نا نغايماحت لاهل ايلا لحي ةرومضلا تعرف ماظلا خان نما ةيقر مايق عم كلذ ىلوملل سيلو ماس سلا
 يطب ماعلا هسا رو نزلا يطاواراسإ
 يلا ىلع وقوم م |زهلاو طيشلأك يراك لاهل نال لا نيكي نإ غيشف لق طشلاك يبق لكمللا
 لق نا هيفو ما دالا ىلع ذوقوم قتعلا نوكيذ ةيرولاهزشم ءا دال الاراصنر عا جادا لع داخل نمل اسست اهنكتزح القلة رجاظلا ىف لخا د هكتار

 قيكف فطعلار نعت بجوال ,اشنالا لكربخل اهطع

 احمى
 يا طرا كلا ةليبقنم١زعراصن لاح ىذ
 واول فزمابلقلا باب نمو هل زار كين غبت مزيل الع فرقومطشلا نال طن

 ا ّ

 يمر !نع نال ةراشا لعل لما هيو هلت هلك

 سيل و ةرعولاب فل “)رصف ةتيلا فلا نع
 ا ا و
 لأ هايشنالارش ىف ىو )آو دوعوملا ءافيا بجيل فيك

 ىو ئيتن اولا بوجم عشقت جزسلاو تال !زهاط كسلا

 1 0 11 دال ----- مكن اعد ادم 0

 1 اربخلا قطع نسعال | فطعلل تمييلزح تاو هلق قواولاذءادالبالا قتال دالابلا قتسالا | دشاقهلق هل ءادالا لى ا يلعملوو هكلوخرلا لاح

 اهقوتب نافل ماليش كري لات لا ل الترين.انالزع 00
 دا غشتفافلا لادا هل قالرح نا ةلوقوه لالا نا هيلعورو فلل ,ادادع 0 0 ٍ

 ىابلقلاب اب نمدأب بيجو ءادال للعاذرقومقتحلا "ل نسل الع اذوقومءا جلا 00
 0 ا 100 سل

 اقم املا إي هيلع قرم ةير خل وكف اول الحفير يي ا
 ف فصال لاو مالا كبد ارتكاب 000000

 : .لميافطمل نوكرقزعا اد لمنال ةيرملا: فرصرلا رقت الف صولاو علا 2 0 يل ع

 ل ا
 6ٍخلرم فطحل |لصا نازاولا نكت ]تيد نايساء لتبين نطخل الثلا | 0 ةكرا شل لكتملا ضرقناك :

 هزه هلزقر اكل هببج ل مورا ولا ق غو قاف اشرس ولكل 0 مه وفم
 ةنقيال مات نيتملا ىصالكن ذل طقفازحلو ةينانلا قاف نا اطازهو ان نحأ | سرس حرا طعس نارا ا"
 :راقإو دقلط ابلتؤانكو مالا ةةايس هلال سيل فطملاو ىزنجل لمبه ذسا 0 سم

 طعما كلراهل نآلةةينح ىأرنعأ هلع جرزلل وبي عيالاهقلط اذ أودوهرد 0 ري
 نامنالامالب نوك نا قالطل لص نال طرش وكب تتجاهل س يلو قيسأم ىلع

 نيضتزنلارعولاغ نازي يلو هبناجنم سرير اءلخىكالإكذ
 ويتنا هريخزلا ةرصض اى نك ءاحدعر لاف فلخلا هابشنالا
 شيول يمص نم نكي ناودنا لماتلامجو ضحبلا لاتاه
 لفاب نضسو ءرملا ل احلل ةيمعسالا ايبا نالرارث ا هنكلر زنلا
 نزيل بجلال هنادصقللا ناباوج ا واوغل نوكيإ) لف

 ليا ةزيلا نال ملت ىا هليل د نالذالوالمإ هين ىتن|
 قيلطتلاب جل ءناسلدوصقللا نال اناثامآو عملا
 ناونل وو هكر هذ اةنعولاو ظننا بجيل نا صقملل]ب

 دال يطب نوكي ةأرللا همز حلطلا لاوس نافاظضو

 ىعفل بج ريداطرشييصن لاول هن الاقو لما يي اوغل ناكف ِهٌواَنوأهلع

 طرشلا ىنعم ىف لاحلل لال لب كغ تنام( فطحلا تسيلورلا ةزهاهضعنا| |
 ريدر ناك قلط لاقامل لعادل كلن ل[ كلو ذقلط تلاه ةيوصيةرماملا
 قالطل كيو فلل ين لخلل عم :نضوأعم نيف طررشلا كل نب ثلط

 امم
 دايلالصا ضراوعلا نمويذ ةضراحللو لال نرك نا الطل لص نا ممالا نبا رجاورهرد فلا ار علان تلات اهن ان

 نئاي نالطلا نكبر هلق هي الالات لق هليل لطأب م ا قل ذا نو رانا يأ تأ لاا كزايالق تلضعا
 كني ا وعل هنمج محا مدكخيىراوملا ىا هلم عظعا لال اربعانالو *ىا هلع ر امه مف ءره ا ىلع مدخلا
 أو ةيرحلا لبق ءا دال! نال اا و سعلاوب هيرحما نا ًاضراذ ىا/زقم كنوكل احلال | وأ نا نتملا ىف روكنملا لاثملا ةعصف ضو ىغملا
 ؛ل اتنرماللاياوباهنوكووصن يكف عيعسا ليج انههرلاىلل اججاو اعيراضم العن كا نوكيالرمال اباوجناميلعدري ناكومارمالا باوس ماقم ةئاقرلوق ( ع (رسنر «ةرحب
 تسيل ةزايعلات ةصتأ: لججلا ناوريل قرظب سيلو همت ليجلاذ ناريخم ا دال لامع تلق زل ءادإلا لاح هلت عم (لسر :ءىهف ان غافلا لادا ليق من ككل نلابرم سراشلا
 3 فوصولاطبأت نوكيفضولانالافصو هن نوكومعن فيك وغ ةداأب .وصنم لال دذ ناكءإ ءزوس هلع ةاظفلأإبوصنم نكت لاخلا نأ "يلع دري ناكفصر لامن و لق حيل

 وكت ل نكمل زحل فطعل ضنصلل لت ناويررفت مه رت مف دانه الاه هذ |امناو لزق زب ىوجشل ا ظفلل اف صولا ىونعم فصو ,ه ى1ىنحلل ىف لوقب باجأ) باعالا
 1 ل هج 8 «صاظ ةريرقن د اهرخ اد لوقب هون لف كلل نيرمجكلا لتخاو نييقيقتكلا !هيينعم نيب دارلل ى زاب نعم وتوت ثلا قر ايع يفر ازه دع مزلف دقيق حسو اولا نحنا



 ردى وكل ى)لوقب عراشلا ريشي ميلاو بيقعتلارعم لصولل ةوبوض وصدافلا نيو جملاو ممسعم

 ”نسلاك د < 7
 رايتس هيلع وطملالو صوم فوطععلا وكل ىابيقعتلاو لصولا مااا

 ناموزلا كل ةلق ى تطل ناد,نمزبةيلع فوطحملانعؤوطعلا راق ةلهمالل ٠
 لطأو كملك هين لعتستانراقم نط الص الصاذ نامزلا نول ولذا كر بدالتيمبأ

 اتا نالت: رن لول س ناك ىلا حاملا ل ىوغللا ةتفابانهط فلا ٠
 أمل ناف حازنالب ل وال رعب ةيناتل لخ هترراورشلاف قط تنافر ارلا ةزهترارلا نها .
 يناثلا تلخ دوا ةتينانلا سيك الا تلسدداطقذ امهزح طساخدوا نيرال خدت

 هقيقحم ]ينس للحل ماكحل ق نمت طور شل رجوي هنال لطول خلنب ىةلازعب|
 آهل ةيراقم تناك ناد تانلاب لع بتزتت اهلا بهعتم املا ثريقعتلل افلا نال
 املديبلا لوبت نوكيرحوهذرخخلا اتوا نكب سلا اره كنم تمب لآداذأذ نازل
 أم لوبقلا توبةرعيال هيلع بتزيالد باتل لعناتلا بترا تتلق
 ةيرحلا نحارأبنل نوكي نيتي يلا بت نوكيا لحوهووار ره لة مارال
 قاتوتلا» لوبفلا تبثيالذ لوبقل لعب ةيرخلماغنا نوكي نو باجيال لبق ةتبانلا

 تناك مكوك لارج ةدوجوم نوكتف فو نم تنأواذ للحل لعل خرزش لقو كلاب
 يف مان طتشيرل ناورافل لول سن اكئزل بيقعتلا ل صير كت لبق ةدوجدم
 ةياكانورافل | نوكت تيكذوكح ا مرفت هلع اغل لاحم نسمي لما
 ةّقم ىلا تقل دهتا ذ سكلاين] ناك ناد ثوغلا نأيتا ناذ ثول كات نقف سشبا
 مأقلا هيلع ل خرب: ب يقعتلا ةعمهقمتسن اهيعاقحل و ةراشبل ف عاقباس نوكيف

 اف وريد يضل بحل ميكو تيقعتلا نايا مل. غ هشام ذُو
 ققدحتب لولا نعارخؤم اه دوجهو وكيل يما خلع تنقذ ةلعل كلت خ ىاامنا

 باوع

 ةهحلا فالتنلال هيف ضتاتالو نازل مسحب ةنراقللو ةيعللو تالا بسعب بيقنتلا نا عئرلا
 نام ىني ل نكل لوبقل دعب ةيرخلا ءاشنا بجيل ناررخوهو لق ت
 يرحل ارعارابخا هنوكل تيا ءنك ة يرحل ءاشنا هنوكل قيامك ل وقل نه نأب

 (و رولا نأب ناحيرانسلا نضجت تعب اجا كل نكسيلو بيقعتل او لصرلا ى 1 نيينصملل ةغيزيضرم ءافلا نإ نسعد ]تلك ر هأظ نموه غير ا6أمل لا نوكل ىا هلوق هس
 [فطحملا تارت نارمهوت ةيدايعلا ه نه نامرطل اركب لاق فطل ناو لاق ا ِ .
 ملل اتيف لوقي نا ةرابعلا نفل نكسيل ناعم فطل ناو نيزل اهلل ذ فطي, ل نإ ةرابعلا تعم نافراقلا لوا سم اضياريشكن امزب هيلع فوطعملا نع

 ةنوكي تالي رقرممض ناكن او افلا ىف ىر مض ىامزب يلع ف وطحملا نكن وطعملا بارت نإ مما ةرارعتصمن !لوقت نا كلل و ليمصولا عم نامزبه يلع ثوطن
 هربرقتر لش ءلخد عف د زل قالطإاو ءلرق هل .رلع توطحملارمم فوطعملا ةنراقمتى ١ هيف لون هلم فطن لوفر يفت لق ىاهلوق هلسرب لف اليل ايظا نامزلا

 ممارمصلا ىف ىوخللا عملي هلوق هلل هيلع فوطحملا نع توطعملا ىارتيف قنصل لا ةرلع هاغلا لوا مال مثل ول نموه امن | ميلع ف وطعملا نع فوطنعملا ارت
 1 لاما العا يزيو ا رالي هش ]همر يخأتلا ى ١ تالطصالال هلوأ هك نورك كترد غارت

 َن 2 5 هيت >< جحح

 !ءادخأ |رحاالاقلاّلا داى ارح تاناغلا لاذ وقكل يوط هيف مالكا بيضحتلا
 مغوهروخ ازا يرحب قبتووا دااليق ةؤجوم تاك يح-دوجولاةمئا د ةيرعللو ل

 ةشيفاضي للعلا ىلعنلطت امير ماكتلا نال ماهحتلا
 ةنراقمركعلاو ةلعلا نيب تناكامل منا لع جدوصقملا
 للا ولحس دع لخمرشال ء افلا نافوتد نارهوتمل نك
 الاهل اعذ دللعلاب ميصف ةلحلا ني خازن ال كتملا ناذ
 دارملا نا هيف ةقيقحلا ليبس لعملرت هلبوهوتلا
 نم مهطيام معن اسزلا بيقغلا, افلا بيقحلاب
 نويزضيك للعلا ماج قءافلا لاعتساه بتكلاثكا
 للعلا نع «بقعتم نركتالاهغ اذ ةقيفحل ليجسإ#
 علل ماهدجال ا ىا تناك ناو هلوق هلس نامزلا بسحب
 ييجلا لعمل هلطرخعْأل نصلا كلام ىا لاق اذان لآث
 تاغانراف ءاضتق الا يرطب هلوق هلطوتاسلا نموا
 مييضةيرهن لوبقلا ىلع نوقرم ةيررجلا ىا قاشلا كح
 در لوقلا1 نم نوكيف زلأةيرحلا نئارابخل هلق هلع
 نا ىلا نق ظفلب راس #لخ نت سقو لاق كلغ عيبلل
 للعلا, | تناك اذا لاق هلل ليملق للحلا لعرلفلا لوحد
 اهل ةلارلعلاب صتخخبال ءافلا وخد ناهيفر:مونتامد
 تمعلط سمانا ٌلصت ال لاقي ام ىلا ىرن الا ماود

 للعلا و ااهق ال هلو هلك للعلا ١ نوكتسن كلون هلك
 نو .لوقلش للعلا ىانوكت فيكف ءلوت هلل
 ٌنلى١لاقيامك لوق هلل للحل للع ءافلا لد ىل
 نمال ار جرفلار اثر هظ |ذاٌولاط نيقو ا قيض فوم
 و م نا] انههو ستمومزالراشبالا شا لرت هلط
 نعل لوقت كلل سراي رف ثوخلا ور و سسمرمص نعملا
 ةادبرسل ناتالا وهو ءافل الخس ناهينرةرشا دهتاذ

 ءافلا لومي سيل ثوغلا تاذ ىارشا دوهامرا

 وهو «دوج) ثوخلا نآش أي دارملل نا لاقي نابي الو
 لوق هل ايش دءافلا ل خل موهامراصن مر

 ا ايذلاق الايتسا هل وق هك للعلا ماو د ىا' نهو
 ةينماللاو لق هلك زيت ليرش كلاب لايتحا
 اهب لارا نا جراشلا هب دارااذامولعإ هثناو ليوط
 اقيقحتل ] ةيدارا ناو هتري>قد ضارتعإلا

 ' خا رلاءافلا ناب مرملارجلاذأملا مم

 و ل ِضف الة سمعن [مزلا نوك طل ظفل نمرغوهفملا نايلع دري نتأمل لا فطل ناز موق (]7(لاار :ىههذ أذ ساو نعمت عومججملا لب هةيحصتم_ كلل نكسلو بيقحتلا ىاثلاو لصولا أ مهرحا نيرنعم ءافلل نا ىنملا ةرامع ن موهفي هنا درمالف خلا وطحملا وكل ىالق ١ (ص)
 يال عربرقت لاوس من دا نه يعارتلا ق دلط ١ لوق ( مس نسر ولع !ىسا ةتيلضف ! ال نازل لذ انهه .نمدارملا ناب باجاو برع اكانهه ل مالا ٠

 ' 2 53 ءوكحلا مهصي فيكف زوال داعلا نتوكتا ىا لولحملا كاوفن نإ ريرقت لحد عف دزملا ةنراقم تفاكربأوملاق م لح
 - هريقتر ضم لاوسل باوج ضب ناك #ازتصفول و 11 لاسر 0! هن

 - ١ سرراو دج أعلا لسنا نال هس «باوحلاضارتع الا ىلا ءاع ا دين هم .ءلوال لول(, مج! نجل سس انه رانا نه همم« ن ايلا ىلإ جاين ملرلاربرقن ملوقلا كلنب -- ؛اجاذ بيفعنلل مض ورافلا» ماكل نع فعن م نوكت ل للعلا نال هل عضر نالخ لقعل نل ماقلا لوح د نإ عربرطت لخ د مف دما ةروجبرمم نوك هلق از سر « ئد تشيل . اةكبردب لوكس نانعاالا د لوبقلاف باعيالا لبق تس اشلا برج ارعا رابخسامن وكلتك .: باجل ليننالا هيلا جرت اكرهاظلان "لف الخو ةكيرجلءاشن لهأظلا ىف هنركل 41



 ناظم ءوضومر ثم نا هربرت رظعالا مامالال لد ىلا
 ذل مالاو لمالا درغلإلا فىصنيب قاطللو تلرنلا
 ناكولر اعيمجوكحلاورلكتلا ف قعارتلارس تحارتلا
 اتباثز اهل بح اص لاق امكرلكتلا نو دركتلا ىف ةارتلا

 للامكلا نمرؤلا| نبع نا هيو هجسحو نود هجسو ن

 يرملكتلا نعى انت ال ماكحتلا ناف زملا عن
 ليل ىلا ازه ناذ همام غلف "نراك املذ تاءانضالا
 .اويتلاو) ىلا مث وك تبغي الف تا ءاشنن الاب صتنخم
 قالطا! انه عترن .لوت هللس لمات رجلى اًعيمجو ككاو
 فلا توكسلا دوجسول طرشلاب مقلعت مرعل لادلل ىف ى
 دور عم يرخح| عرب لكلار نص فقوتي ل مل تلق نال
 رحاب ملكلا ل م! لاصتا فقرتلا طرش تلقريخملا

 ابتكرت هلك ثلملا نبا لاق انكر ببسن صلو
 نصب امىارخلين كوت هلغاهل ةنعالف ةؤطرمريف
 رامتالا سمتف + ثلاتلاو قاشلاوهد لدالا
 تفرتاف ل(! نعز  نإ وج لاوس

 هنال زامل اللا ءادا هع

 تل اكرلاتماق تلق نا زث ريغ ءاغنالا لعربذلا
 فقوتلار تلعَتلا) نهض دارملا نا هعرلطتمل )احس نم انهه
 تم افايكط رشلا عمرمالا نيضنو |لهرشلا زرحيرامضأب
 0 1 3 كا دعرح تناواقلا ىلا سلوق ىف جلال نلا

 نع ريرمالا نم لكنك ناو ازقم لاح تاواايلق
 ريذملا زه ةروريصل ريقت يانههذطعلا تلقوا
 ٍنيممتلر | بلطلا ساونا نم ءاشن الاواعرششء انشا
 لات جلا عصفىف !ريشكو اجل ثم و بلطلا نعجرمفا
 ىلا هنلا لاند سعن ل لشلسإىس قاثيمان نخسا ذا
 نادم اقّدس الا هج-وو انسحس انملل ارلوق لوف
 اتمالكو مدلعلا ميِلَب ف قازت امنا ةمس آنملاو لمح

 ريغ ناك اهيلب رلكتم لك كير دأص مالك لك ىف
 هتبس |نلل هله ط ازيش | نا ةماقتسالل مبارلاهدجولا
 كلر ىقدط اهلوت ناىرت الاء اهقفل |ردعوونمم
 ره لح ! عم افطع لع لب الا لعمل فلا
 ةوجولا ةنه نم فطحلا اقتسا!ذاف ايلطواربخ

 تا وجل اورةيلكا نم عقيقح نال نيعتف تحب يالا
 تيب ىنلاوه نيمضتلاو طورشلا فرحرر امض ا هس تك
 ايننإطعلا تم اقتسا باوجىف لوقا يجالوقب/راشلا

 اظنراجلاو 00
 هركشن ربرف تاربصملا قام صخم# !نمه لصالا ىلا

 زمارمالا نابل هلع رحت اق وق ىاريصف الو هلا حراص ىّنل اربحلا قل ئديلع لق هل نبرملاو نقوش الن لق هلع
 . : نإ ركز نا < .لكريزر مشب باوجلا حسان ارمتالا ناكل بقت سملا
 ىف |نكو كمركا نشا لوقت نابي. لب كتمركا هتشا لوك ال د ثنمركا تشات نال وت مكالف ةسرقم تاكا ذاام'و تظوفلم ةيره اظ تنا61ذ !ليقتسملا
 ةرادتسالا «نهووااولا معضءاؤلا ىاراحتستو لات هك لمات مركم تناذ متش ١لوفنالو عركم تناف حلات نا لوغن ةيمسالا
 امانا يق هناك ل رق 03 فطحلا َنِلطملىاواولا ىنعمس لو 62 ق اكل ا مههرلا ى )نه ىلو هك لئاقلا نا ى١ هنا لو حط نطعلا قنطملواولا نال نإطملا
 يقف أشلا هركذ ايفو سيسانلا ىلع مالكلا لمحان ركذاهيف نا ىلعرامضالا نم ن ره 'ناجملاو امض! نه هعمزلب متنا ل وقن نخر سبملا نزبانهه نيك اتفازارلا

 غم ليز ىلءاجتلق | ذاف هيلع فوطعملا نعفرطحملا دوجد ىنازن هس ١ ىارتلل لاق هلم نيكاتلا نم لوا سدس اتلاو نيك اتلا ىلع
 مايا هيفزمالم كلاوه١نهو ىلوق هلل جارت مهيب مقو هنا

 لإ مهي الرمال بارجنا ةربرشت -
 حمس يمس! ل ملو ةعاملا لحج اهنا نا ملك كل ليقتسملا غعمب ”هيمسالا ةلمجلا ١ ىذا لل عج نإ

 ةدار|و سقملا رك ليبق نم

 ع 34 ِْ

 ' 1 رع مدخل
 الية ناف طم انب تفل الا يصي وح نوكي لب فلالا ءادا لقوم لوم لا
 دع#برملا نقوتتورماللاباوجريسصبفرح تاو تيدا نا ةريزقت نوكي ناز جيتالول
 درقتب باوجلا نقسسا[نارمأالا ناب بيج[ ضلكتالب بيقعتلا خح وقتي ءادالا
 ذاما ةهاظ تءاقاذ لليقتسملا نعي دنالا ليلا ةوضامبل لل عجح امنا نا ديك نادك

 تو مك ار قنا لصنع لعق الوقم نأ
 ءافلا قئىزاجإلل ذعملل نايب ناههددممزل قحب# لذوهرد تمل هلوق قواولا حمي

 غابيقعتلا ذا بيقعتلل نوكت نا ىكيتل مه/وغمل وق ىف ءاغلا نآالاهتقيقح ناب
 رجول ابيسبالا بيقعتلا هيفْرصتي الريع مثررلا ٌثايحالا ن>ضارعنالا ىف نوكي
 بوجو نوكي قدس والاوهر لاب ءاكتلارديرخل اهبسر شابيول هنن حلاو هم نلف

 ملا ليف اشلللاقو ناهد همزليفواولا خم نوكي نايبالذ لالا بيقعازه
 ثو صحأو هر 2مزافوهر درهف ليق هناكمقامل ريكت ل عجب افل لو موقتسي

 هناكف نلاطوت قلص تنللاةاذاف فتاتسإ مت تكسولام ةلزنم ازال
 اركز ى ىخازبل اذ لم كلاوه ازهر قلاطرث لق كلةرعبو قلاط تن هلق
 رانا خم لكتل اف لصرلاعوكمملا ىف نازل نال ةفينح ى باب نموه ع يمحب
 قل صولا عمركجلا) ىنازنالايهرنعولربزقت ايتلزتدركتلا ناك ايخازتسوكتلا ناك ملف

 كصننالا مموصصنال فطحلاو لوالا عملو صوم ظفنا | مهاظ نال هاظلابلمتولتلا
 ريخل لاق اذ جلوغب هنيبام فالذكا ازهةرثو طقذر كلا ىف ىئازتلاوهىل والا كاكذا
 ةسيادوخلب !0:١ مقي اونفر ايلا تلخرا نلاطرل قلاوث قلاط تااامب لوحرلل
 : هقو غرقا از ىلع سكسو نلاط تن لاق هناكةرلكتل ل3 ناكل فزنا نال

 0. هلك

 طرشلارخحا|ذا|نهو وخلف ةوطومريغ اه ال رحب مل الحم يولد تالطلا
 3 قل طرت قاطوت قلاط تنافر ارلا تاخد نا لاقناب ورشا هقول

 ]ذاك لصالاذ تر امه>لا نإ نم هباوجو) ضعبلا لات أمم نسحا) نه بيج لق سدر
0 

 هيلع جرب ن اذ ور ئضريغ ق0 جيلا راضبال تو نب مالكلا
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 اغلا رةيقحم لمع دلعلا كميل للود ىف نا وهو عيا باوجمل ناك نارمكحلا لع ةقب اس ةلحلاد بئتزنلا جحد مرال صال الخيل علعلا مع ءافنا لود نأ
 فوت سلع درب ال لآ سره زل امن ارم الا ناب بيجاو ىلوقب ٌيراشلا هب باجلام مار ر امض الا نمىلر | ناكق بينتزتل لل صخت تما سّسسم تنال تلعلا نال هجو نم
 . كافل ةقيقحي لمع هو فطحلا نعم قن بيقعتلا لطب ناو انلت اينو جو لك نم ءافلا حَقيقح علرت لاق بن لوقنو ؛لوف اغلا لاقو ىلوت ٠١( سر انريرتند
 , | تاامإ تاكدجو ا تجرا تر ةلغسملاو له قف هيبحاسصو ةفينح ىلإ نيب نالتخاالا نايب تلق لات اذا تحلوف 1 نخر را نهالا نم ىنرارهو هجو
 جادت ارنع طرشلاوي هت اه لوخرملاربغ ىف ى!ىلدالا ىقذ <م نقرا! شلارخا نالما سحاو لك ىف راههب لوخرملا و اهب نوخ ملا ريغ و عملت قالطلا قلع
 ةشلكشلا فو شلاثلاو يناثلا تخلو لاح ىف ىلوالاتحتو طرشلاريخاتب امي ل وخل اريغ ىف ىاىاشلا ىفو شلانلا تنلو لاحللف ةيناثلا مقتورا سلا لوخري ىلدالا
 انتملحت ملال ىف ناتنث تعفو طر شلاريخ ان اهب ل وخرملا قف ى) حئارلا ىف د لاحلا ف ناتسن حقتدر للا لوخرب ىلو الا تقلعت طرشلا عيرقتن احب لوخ ملا ف تا
 نع قءشلاججت يلا ناو لهنا تايح سه انالو درا سالو م  هعضرم ىف فرع ابك ه سس »افلا ةقبفحج لمعهيفر ةع»رارلا ل وضرب شلاثلا ١



 باوح لا نلخت 8نئافر هلرق هل ةررعإلب نااثلا نالطلاب تاابانف /لحملا مرحل لذ هلس لاحلل ىف مقيرل لالا قالطلا ناذ لحملادوجو ول النه مقد ءلرت حلس
 ؛!ت ١ مقي فيكت هلرق هك يلحلا مرحل طرشلاب اقلعم لوالا ءاقب ىف شاق الف ظ نعالب 3 سار تاب ةؤطوملاربغن إل اضيا لوالااوغلي نا خيش هنا «ريرقت لاوس
 كلتلا تاقلطلاو !نقلعسي لاق هلم هب لوالا قلعتك ءْب ثلاثلاو قاثلا ناعتب ةخاجرشلار سي ال مل هنا + رقت لخبيبرعف د ولا طرشلا تالذعب ل وت هشن قاشملا تالطلا
 ريغ اق هل 5 نعالب لوالاب ةأرملا تاب ىا هب تنأبو هلوق 82طرشلا دوجرو نسعى !نلزنيو لات هك بارصلاب يش! نيح-اصلا لرق ناولسملا ىف لآ اهرشلاب

 :توكسلا عق و هنانم انلق امل لو هلل اهل لم امك لوخرملا ةأرملا نال لالا ف الاد ل الاحقي كلف هل ناملا فى ا تمله رقف كت هك لوح
 , لعل للداّنكافرم ةملس مى سس م ىناربطلا ىور نك ماني ىلع فلح-نمرلوت هللس نيرا ني الطال لحب و نيرخسالابملكتلا مفرش لو

 نيميس لع فلحا ذا قرمس نب نمحيلاريعابرلس و هيلع مشا لص عضل لاق لاو قيس نب نمحلا نسعي نعد وا دونا ىو ددرانملا ىصتخي جرش ىف ىراقلا

 ' تنث اوش كنيدي نعرفكن اهنماريخ ا هريغ تنازذ ل ماس“ :
 تاشاد يع يطام بجلا دالاوربخوهوزلا م فطحلا فورح ١ ا" فمحيم

 اوللريعتس لاق "تسب الل يمد ىلع نولحملا 1 | ميس

 .(نيقم ئطعلرثو فطعلا نلطمل اولا نا هقالعلاد| | اقلعم نوكي ناري لذ طقلاب لصنع )والا نال تلات الو ناثلا عوفي لولا
 ١" نيمقملا ق”لطا ليبت نم ةراعتس الا كنه تناكف 6 0 يور ملم 5 :

 ' ةيلاوهورمالا ققجالمعلا هل نلطملا ةدارار تلاثلا اهات قلأظ لات امل تل اد اذ ىف اثلا انه عقو قلاط لاتو تكس املوثهب
 لمعلا نكي رن ةقضحب [لمعولان!محضوتلا 500 ا و يع

 البقر يمك ءضكل لق رهورمالا دقيق |قالطلا حقي طشل زج وو حويتلاب ايناث اهكلم نا هنا لونالا قلحت ةرثأف كحلا مرعل
 اقل ناكامل زاجل نه دارو ةحابالارمالا نك ارتب لب قلاط هلوق قب لهتلا ىف ىخاّرملا ناكا ذا لاقي ال5 نب اسلا نيلحتلاب نئنيم '(هوفتيف عقلشل ارنع ازئاج ناك ناو اعامجا بج رريغ 4 د نيا 1 يا

 زوج! ارم ىلوا سيلين ى ١ ترتحلا ىف رولا نا لوقي نا تنا مثلآ هناكت ىرورض هنال ئطعلا 202 أرتسل مذ لوقن انآل مقييكف

 : 0 و 500 واؤلا دعب رش نوك دعا ارت )؟رلزنبو اعيمنشلعي لاقووررقت ل جاتجل ناز هناوليفلا نالخج نا يلع شملوظب فنصملا هنعباجا ةلقيفحلا عرش | ١ د - 3 فليت "لاو هيح هت لا ىادهحا نا: نتا عطشلا كانغ -

 | نوكبو الثم حاب اللرصالا نكس ةرمالا ىا لعفلا ىف
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 وردت وسلس دة ص تال ولا و وتم 0 ,| لاق ةرمس نبندحرلا سبع نعويحيحصلا فاما اا يساط غلاب للا قادتيف ةرامعل ا) لصف خلو اه نع نق تم زكتل إؤ لصولا كال
 اذ 1 دو ناذبيتزتل ف ناب مدلول تقر ىف نلورحاواعضلا مرق !| اهنم اريخ اهريغ سف ني لع تغلحا ذا اما تو اوغلو كقو ل نىك و تاواطغلا مق
 نامل ليذ مراشلادردابمر ىتملاةرايزخا| | نسمع ايو كلأتلاوى انلامقياالو هنبتنابو لولا مقيأ قاليخرم نكترل ناو ثلثلا

 زل تايلف مالسلا يلع.لو ىهر ىرخالا ةياوىلا ا ا 1 4( : 0 6

 قدأ 2 نك ف ورم ريع ظفللا' زم نا . 0 3 هلع ري تكور 5 000 تناكناواهلاح تملعرقف اهب لخر مريغ تناك ناقة فينح ىلإ

 يلا نب نيبطتلا الا ماتحا يار تنالا5 ثيريلوا] العكس هنو لوشلاب تلال اوت هاد لف ىفاغلا والا عقي ءازجا

 ْ هياررلا نون ل حت ىإ سكر ل5 ل لاجل تلاثاو ىاثلا عئووارشناب والا قلت طرشلا مرق ناو ارا تلخئا قلاط
 قلو يور يدل مد ةمكاجل نام ربخو ىدنابتايلول يم دتؤكيف 1 قو ليقا نكس

 قرا وحلا وس ةرافكلا ميرقتزاوجلوقي/ةفاشلا اؤهو نقم لاوس باوجو أ قيقح نآيب سبوت

 و لسا باص تلق القد ل( لا ك0
 ُق اا دارا ف يرسل 3 [ترانريدك اك 0 00 1 - |[ىهشاكرا نيش يبعان الوم لاو هيشاامهلرت ا كهربا ذر ار ةاظفل ام كن. د الإ .ىيرا.كبؤل .داتاذ دن كاي
 000 موا نس يي 1 عع تمس نحل لعاور (ى«ربوهووت ةرلظ دافم نوكي ناأمأذ نك ناولكن ً 3 1 ةلشفلا د : د ا

 اماوةرو سضلاب دوجوم لصولا نال لطأب اضااوهو 5 1 52 ,دااموزل لامذال نوكي كاماورسني الفرطتلا | نير عؤكيل زريخوه ىنلاايلذ ةلوق ىسدىرخلاةياورلا هيلع لترمالا ةقيقحيإ
 ويا از لقع دا ىلاللتياورل ارت عبي ناب نيب قيبطتل ابجرف ةراكأ العسل عرقت قي
 لعازسل مرقتريعن هت نحملاو ةزاوكلا نحل نيرمالا لك بوجو هنمهغيذواولا حسب

 نال سكول يزحالا ةيلورلا نم ةرافكل لعدن ةتوه بيترنلاو هفيوثشلا
 تبثذ مالك ىتش !نعه تأهبشلا لشاوغىع

 كتل الاس شالارره | امنا مامالا نااولاق لخم نهو و فعض نمولفتيلال ضياربف همالكت ابجي نم ءاململا نيبأمر مر مامالا مالك ف عض انسه
 نأب ةيين رشلار رص هجسوو_حش ملك ف فرعلا كنع اسي الار نه تماشملا دوجرملا لع !لامكلا نم وغلا !'نه ناذ تاوريغا نهر ىنارتلا لامكب الرق
 طرشلا نوكي امك كحلا ف لصرلا نعتعن امرشرتريلك كال فادإ 2 انج كازا رع صالاوا سانيا كتبا ابالعم كلذ لاقامن ام امالا
 خارتلاى لل وقل نهى مرب الذ علا صيصخز اجري نفت دعاماو مناملا م1ساب|نهرتس لعلا صيصخز اوجري رقت ىلع هناب_وهضعنوكاج وانام
 اميه الطيرلس نا هنا مبتك ضع ىف يهل الار لمم الا ملطم 2لقلكتل اوهو )علا صيصنخ مزل هبرلكتلا نع طقف وكلا خارتول متم ال لكتلا ىف
 ا ول ارب سراص لاعلل ىف قلاط «انعم ذ!قلاط تناف «ءاضتنت !بسح ىلع لب لخفل اب وكحا دوجول لع ء اشلثالا ناملسن الان اف اضيا متي الف ةلعلا

 لابل رطخيمإلو هلو سمرهطن ررثرةملك ممسن اناذ
 ايعبش مز 5نركي نااماو الص ارلكتتلا ىف ىئارتللا
 ميلع بترو لصر الكل صرلا١ نه مراشلا لعج نأب
 فاص ليلنب منايا نم نرالف قارتلا ماها

 مقالا ثالك هجرت ىف لقد لو الا نحايخارتم مق للاب بسس نوكبش ملك نيزااذ' نوكي ناز وعن «لنح عقول ةطعداص ل رخرلا ضن اذاد لالا ىف
 دض رعت ااولعجتال لاعت كلوت ىف امك هيلع فولحملا هب دارملا ةسع»«طرشلاب قلعي الو لاعلا ىنقيت هع :باهركنب مالكلا ليطن الرخا لاقا
 ا قهتسلا نع ؤ عار رهع زجساعلا نبعلا «ىكتاميال



 ا ير رع اشلا نإ حمشنمنا هع مررملا هعموصلابدا لاملاب ةراتكلا يرن هزلي لاا ةياو :رلابانلعز ىاقارصيصخت مزز " ةلستملا غ5 افكلاوي دقن م
 هير لآ هك لحفلا ف زأجلا ترط ناب غل مح لوقت هلع حرصرعب نم لاملاب يك زليف تملا موصلاب ترافكلا معن .>] تنحل هع املا ةرافكلا
 دارصنلا نسل هناىلا ءاعإ هنو لبليش اميرابخالا ثا نكيولذ[لرق 0ك هيلع نوطحملا كا ٍلَْمامعلات هل نوطحللا ى :ةرعباملاك هش هريغر بلاك

 لي مقا ولا قواطخو لطاي لزالا نا لب بولطم سل ىا هتاإال هلون ةثانل اجومبعقم نكيرل را مع طلغ هنا دارملا لب بيكرملا ىفوا ةرابعلا ىف طلغ هن | طلعلاب

 لب سلو نلاط تناةوط ولارمخل لاذ اذا يالا ده لاق امن هطول

 لب سب مو لب لبق امى: سمقبف لاق هلل جر زل ادال
 اريرتم علب هل لس ند و [تودصتلرت هلك
 ,لترمخحلا نال رابحاالا ف نلت هلم لي لف مَع

 ضارعالا ى' كلذ وسي لوت هلك بنكلا و قرصلا

 0 فترنا“زإ مشن ماشس“) "كج كال

 ىكزا نانو بارض“لاو جد 4 ادانا هلوق هلشدرلاو
 لمعيف .لوت هللش هنع صرع! ى' لع برص !لاقب

 مر دافلا لا, هلي + لادالا نك ضارعالا تيشيا تشين ءلصادعإ

 كمارت مث هريش هعم نسل فلا قعمي از والاق تاك
 فلا مل ”1فل ذ عمن لاكو د ارهن !٠ نع ضرعارإ

 هلو هلل نوعبس ند ا حلاق كانه درخا
 ريسعت امن دىا هلو هلطن'تلادلر الاب اان

 1 و ةلارنحسالل
 سعرتاج ىلرق ا نسر |باوج لاوس ب ١م لاوس

 نالوقي هال عن اشلا
 هيشاذ نملاوهر ببسلا عب |نحب ةرافكلا ىدافلاخلا
 همه نمر هاظ نال لاملاب يقر حر سجن ريفكتلا
 تت ل هين رملاتادابعلا نأ حاز هل موصلا نا

 اتلورب نقلا هلوفوهرز م هجو قوءادالا تقوا

 تسلردمجلاوانهه ةبانحتلو 000 ةرافكلا نا

 (رضفم.نال جرجا ن الذ ضفمريغ منأم منال ببسب
 لاقر هيشاوح ضعبو ةهيارهلا قا نك ت ترملا ىلا

 ةريجملاتاياورلا نم ْىُس ف سينو مهلا نيام امالا
 لراس داولاب ةريشكت اي اورب لباتموهو الإرث ظفل
 "لمحراولا غم دعاهلمحر جف اهنم ذاشلا ةلزنم
 ةرامع سب لاق وريشكلا طلع ظفللا ىلا برقالا ليملقلل
 تاي'ورلا ريحت نم ناك ث ةهيراو ر حههص ضرو ون رث

 بكن ماه ريغ و نيحيحصلا ىف تاياورلا تتبت اذا
 اربهشلاريتكلا لعل يلقل لمح بج اولا واولاب ثين سا
 ١' فسروا تك تلم |ىتتاواولا لعرب لمحتش سكس )
 جمر ىف الا دل وق كل ىت ندداهتم
 للكل ةسس نم ئش ىف سيل فرحا نال تلت
 | لئاشاو الملقا تامر (1 م سر : هيملا لرتسم> لو
 نوكي نا اماولذغنال نال ءاوسر ارق الاو ءاشنالا لوقيل نا

 سلا صقملاردإ غن الا دن عر لقدلا ىف بزرضالا
 ءاشنالاو !نكق ريغ هعم لب دل من الا ةفصل ساو هل
 د ىصقللو دان الا فص نعضاارعالا نوكي نازي

 سحاو مىم لبطقت نحاو نالطل :قلاط تسيلامن ١
 | نع ضارعالا نوكي نااماو نينتنن ةقلاط ىرفرخأ
 تمارا ويعياكز قتيف هز ناي ر اق >ل!سفن
 اريخلا نحب قلعت هال ممس الإ خو عوجر منال دنع
 جيس قرف النؤاذ زوجا ءانالا وجر كامكأ

 تايئاو ارحول | تفصل ةرحاولا نع ض ارعا هنامباوجر
 عسيلان هو ناتنث لب وهررخ !ربخب امريغ مماهل

0 

 هلأطبإو لالا نع عجيل انمار حالا ىنعم كي هنأ ٠ ليقو نيققجمملا ار لا نهو تابثاوا هيذْنل ضرعتريع نم نع توكسملاكل والا نوكي
 ' هعز بكلبي أو جام نلقي هلأ هللا ىف لب اجا ذا ىاثلا تاشاو لداالا

 ل ىاناللاق هلط رغب اماوغند لحلا قييلد اهل ةرعال

--- 

 داووعياهنا بقا معرضارح ارعالا|

 ا )ل ةنلكت عوجلاو دويلات حلم داب ديلا عسهنمرا هدر اال وحمل حعضي هلآسنا ةنال

 0 هلو
 هلل رقاز هاب زو جاجا” علا ل مطرف ارمازهو دالي لو هل

 0 ردك اعلا لوا ةرحاد تحتر ةرجاو قلاط تلا لاتينا ساوتةةتيتم

 انلعرلفانغ شل رزعزت جانا هتياغ ق افتالاب بجاو اديك ميرفت
 را رواصلا !فالخرهر دنع ازع ةرافكلا حرقت بوجوب مني ىلوالا ةياورلاب

 ةياورلأبادلعانلخ ىرحلاةياورلاواخلامزيو مجرصريغ نم ةراوكل |صيصغا ل

 ارخف 20 0 .تقيقخ عزم ةسلواولا عميل دالا قوثظفلا لج ئرخلا

 : ايقاع معا ارعالإو لعبا تاناللبو واهو ةجابال لطرمال مج لدغ زاجل ارم

 ادونصقم نكي لقياك نطتغااه طلخا رت ى الراس لبس |
 ليز ىف اج تلقا ذارمال ا ضنو حقا اول ل3 ءاطخشث ل قحبام صقل ا شاوأنل

 ادعنادك ههادعو نيج لقبر ب ريزلال نملئلا تااؤصقللا ناّصمنأك

 د تالا ىف ءاجاذ أ اني يز نع ئن افنان ناك ومع كويز ن ,اجاوقتنال

 نوري ليقو روتيملا فضلا نصي ليقف عمل ديزي واج موتي نأب غشا ىف ىفءاجنا

 ساو اعنا ليلا تارمال لافادة طن لة ليلها
 نا قتنوإقاعضارعإلا نواعم يزت نادت لدالالاطب كابل < هنال نيتنشت لبا

 , اها ذاماراججل ذاكرا ءارعاللا لاص هلق هواك اذ
 ةررحلولا نتي رعطُي نادرا قالطلا لأسم لف اكيمجذ انا الرا |رعقيذ كلذ نكمالف

 لطا نضال هزل مل نكادزأل لب لوالا مقال كا هتيم ايتناف نوشاالا الإ
 باوج نافل لمؤلا لعمل هلوق فالخب كلثلامقيف اعمرخمالا ]والاب لمعي مرججل | مي

 لانلل نهيب لوقيف قالطلاة لأسم ل, ةالارلأس سيقيهنآذ 2--- 7

 لطتيفطاغلا در ارتد بضل للة+يوور بخل 2م قاهن للوقن نحو نال شمت
 1 دب لصلالاةيعارلاةر عضل هيف تاغ كرارتل لتحل ءاشن اقالطلاو هزصااع

 الجم دلك لاتلارالا نمره“ دى | غئلارعب دلل وتسالل نكلو
 كل |وقب تكر تس أفايهيب ةمئالدو 0 !اوهواذنمز

 7 ٍُ ,تا مهلا 2

 او هتمعو كلر خآتبال ءاشنالا ن ,ل32ضغاؤلل حؤصب تعنت و نهد رحاو قالطبظفلت نق ذاهنال , اقدالا فالخبا نمو هد اي ز عم نا كل درهظبل
 دارا ذأف متر يال مقاولا نال ىر ةغيصبرخ] الوب تبشيو ةفصلا ةزدهن هزطني ناالو المع لطب ناي هعسو ىف يلف كحلل هلع هسفن لعجا

 تارعسال ا لطبو اعهبج وم مز رخنالا مالكا لهنا هيضتقيأم م قوو تع دوجرل »نع ضرعاأم لطي لة رخأم الوب عاقي الاد لوالا نعضارعالا كلذ
 مخ + ارضنا 8 نمش هس كل نال ع ماب ملغ | هثناو !نه دخل م>اكلا نم ف حإرالا حضي 2] هنا”ل اع سس هجسولا نسف
 , لوالاب نهاش هاف ترعلل فلام تاي درر ©سب «ىلككتلا ثيح نمم أ دج وه لب

 ك0“



 ليز ترصد لاقيامناوا معن كلا رز تبرض لاقيال ن اذؤللاهعوقو طرتشي.لرق تلك لدفلاب ةهبشملا فوزحتا نم ى انتهيشم ىمف رق لس نكن ىا ىهو هلق لس
 (وةكيفنم هانلا تاك ةتبشم ىل الا تناك ناف تأذثالا و ىفنلا ىف نيتفلتتخ ىانوكتن كل نحب قلاو نكت لبق ىلإ | جلا نكل لا قنلا صب مقيملوق هلسارمعنكا|
 جمجركل سز ضاس غل وا ميول ةروعنكل نيز قفا اظفل نيتفل تم اتناك ء اوس نعملا جمس نم تانالاو غشلا ىف نيتلمجلا فالّتمخا دارملا ناولعي نا ينور سكصلاب

 ندرك اغاو نافركرس ز!فانيتسا ثايفلا ىف نرنلا مهنفي فناتسم مالكلا ىاوهف ماظتنالاو تاتالا جريل تإىا 2121 لاق هكر عولتل ا ىفأ نكس
 ىتحيلبق املايفاتم نكل نمي ام نوكي ال ىازإلا نوكنالو هلرق تك فظعلا 6 جكوضوم ىل وت هلبرجلا ىهتنن ىلا نكن لشرعاتو ىسارو ندادٍبينرحؤواشنالا

 ىلإ ءامي ارمحركلا نكس لق هل لق ملايفانم نكل سبام نك مرعو نل.سلا ملكلابةكوصوم نكأ نرثره و نيطرشلا لق هم ديعب لعافلا كلذ تابئار لحفلا فن مزلي
 مامتلا ملقرتقف ىلوت هلل لرملللوق ناى١١نه نالأت هلل قاشاللاترم رشلا ف رمرقد لص رعتنل هلرق هلشسس محركلا ىلا مجم روم ال از ننال يلق ىفوهريمح د
 [لصحيل لاطبالاو درلا نع اههزبجلا ال هلوق نا تلق 7 30 |وونارشعلاو ةزاججلا مرع نعراخلالا رجوامناو سدير سرس , >>. يويضلاب خشي نونوملازفعلا نإ سرس تقلا

 ةزاجتإلا رع نعراجخإلا ىف ةرشاف الذالاد مالكلا ةشافأ مس ب 5 . ١
 0و هيي وييسر اجو دكراشم :ةهبشم ىف ةةرشم تناك ناو :فطاع ىهف :ففنم تناك نا طورمكنزكل

 ِن ب اوه لخد مند خاارهللا نال ملت .نلوملا ثا 57 كو 5 ب 55

 نيقمز اجلا قاذلااكتلا نال ءنيج لعفلا كلذ تاثا نارا قباارعباوعقوط هرئشبل دؤملعدفمذطعناكناول هلالتسالا قزتفطاعلل
 وس دبوسي يعتدون كتملو دلك وأ هلا روعي هن اذطعلا كريغا عيمتحا جال ةضارمب تلج عالج فط ةئاع حاكنلا ىا مرسفملا نع وهو نيس ”هئامرها | بن

 جك اراك ءادف نوال اووي نامل رجلا ناك ذا معي شا فطحل نك فطعلل تاك اكل ناجي فلات سموبفالو

 شل ل عودا هلوأ خف كال قالا ماللا وحرم نكن ركينا قالب ةعنواطترفاقستم
 بطش( رحارقف ناورخا يذلا تاثالاو ئش ىلا اج |مغنلا نوكي لب هنيعب هتابثاو

 ىلا عجور رقملامالكلا لع غنلا نال زللغنلا نوكبو هلوت

 لقى حان | ىلع مااللا نا كيلع بش نياك تشاو نيفلا
 نيسمخو "هئاع هزيجا يك دوي يس : 3

 يطا ةكنل ماك ادم درههم اد سهيل مالاحهددأ | نير [يف ينج لذ قانا لما ناك ملأ ةوطحماالارسبم اًهناتسسمرلكلا نوكي
 اًنضيا لوقلا7 نه نوكيف ةنثامب حاكتلا وعر زاجنإلا

 لاتامك هلصا نعجاوتلل اعلق ال نيقملا كل نلادر 85

 ناستالث الاثم اص لوقلا | نه نوكرف اقباس حراشملا
 مصي ىقحرتاوزلا نم حاكنل ا ىفرهملا نا لاري تعاولو

 يختي الورهملا تن ورهملا 0

 ٍ 3 .+ تير <

 وزئاذاعمإلكلاقف ةصاخ قاتلا رع انمرك واهل ضعت ديلوصلا
 |رهرسد نيسفنسو :نام هزببجا نكلو حان زبجلا/ لقد مهر دتم اما هيومن ذإربغإ

 ل ريس ساس سو هنيعب هتأبنا لعن ىقن 0 تامل سور اولروف زمانا ماا حاعنل امج !5]ىلوملا لت نركض رهمللاربغتب رقعلا | | !نه ى ناف.هتبعل هتان :لعن قنا نه نال ارتمم نكل لعجو حايتلا ف ره
 هزيحا ىكلاد ىلق نوعي و لص نتعاون ملق مانلا .| كبح هل قينولو هلص| نع حوتنلا ملةرقف حاينل ازييجا ال لوا ول لاق ل لاغملا

 ضتانيانحو ماكتلاتائااههردنيسمخو ثامبإ |. 0 2 0 ٠0١

 نوكيلب تاتالا مل فطحل دكا نركيالف هلدا| | غشا /لدفلا كلذ تابثا نوكي نا عزلي يسمن ةناميةزيججا كلو دب لاقل ثدعص
 جاكتل يج] ال لاقو ره د نيسمخم ةاسس ةزيججا طع منوف رجل كاوا ضق يف لرابط الّباتم/ل ربل هنيب نكلو حاجتلازيجاال ىلوملا لاق ماوس افناتسم مالكلا 300

 وتئاوب ا و ا 3 5 انانيتسنالل نك نوكيف هتدقعى نلالوالا امتنا زينو درخأرهت حاكتلا»ءارتبا 1 ذا ايف نكل نارثا لا فريتخا 1 ٍنلو نيسمخو ةئامبأ |... .. 2 "ايل

 20 20: 22 30 ديو ناموا كوتا واج لااج لرالطاد فلسنا هينتلا هلل عذرهعلل سل فن اتسم امضي امهر د نيب 000 51000 : :
 را غحغ ثكشلل ةعوضوم ىلرت ف تععلا ه . : كارم عن 3

 1 ةكل و ييعلا هعيمالا حا 00 دك ىلا عج ىننلا نوكيو ساونل لص ةسف قتال الاثم هنيعبا له نوكي
 تي د ل <[ راي كرا ماكر لحاواو هنيعب تائاو لعن فش نوكالف ىيسخلاو نما يقشلا تالا فر وععرسل كشلاو ماهف الل مالكلا مضو نإ عرسرفت| 0 د : 5 00 530 5000

 90 دهونال غوتيجال اسما عازهررحل سرح هل فكن هوا حازهو هلق عمال لوهجملاريذلا وهو مالكلا لج نم امزال كشلا| ته ذورمالسال ازغو رع ا رسمتر انعاز فك از هوازحأرهو هلق
 رع د دع سما حدو وع النسب سيلوهو كشلا ةينوضوم اه ىلا سروفلا دج ارب يي لوصالا نم ةقئاط

 : بس نيام بصح لع الثم ةحارالا وارييف م 5 - 1
 يضل يبا راعنال دال ره اع الخ نم داشلا مزيان رط له ميفت رص بعمل سقم يل داش

 اهنارصفي قصمكشلانارلسولى السرو هلرتهللشأ | ١ 22.0 اا هلع
 نيرمالا لح ا نييعترف كاش هنأب بطاحلا اكتمل ريف ناب هل عضو نقف دوصقم كلا نول سولو ءاشنالا ىفرينقلا هنممرلا نلواو لطب غل

 لاجل ىا هلمراوي الا رون شتر ابق الزمق ِ
 (ترشورلسللا فلاقوزلااهعوقوطرتشي ءل و (مسر بن اجلا | ومهل هننم نهتلا لع صزت اذا امك لس هنم» غنمل اب قلعتم هلكنم ب معوكل نيز
 قتلازعب أ هعوقو طرتشي ال هتامنملعيف ىننا غعم نالت 5,ن اكول و بلسلاو باجتيالاب قختاللاو تباسلا م اللا ف التخا ى !افيكن >لتخالا نكل ليعتس !طرشو

 نتللا) ذ) نعملا) نهركزيرل باتكلا! نع نورها خيول هنكل هتمركال ءاجسول وش ضنا نيكاتلل ءاج نكلو لاقرث نلعا هنئاو مييحصٍ ضيا تيثملا سباهعر5و لب
 ىلوا ذاو سمسقمل| ةلار نشس الل نوكي “ل مو ءازتسب !فرل :ل مج ةفيفنحلا نكل ىلو ١ ذاو هحربش عمرلسملا ف لات زئلنع مصا امينا ءلرق لس نسر «جرشلا ف الد

 لاق نافرعن نملاو ماالس الان م املا لوص !ىف ام فل اكليل له تل زيازيبجا ال لاقف ليلرق 4 لدار منكم !امميلع لمحيذ لصصاإلا فطحلاو ةفطاسف اد ىفمأ ٠
 دو ضو زاوج ونعم قاستالا مرغ ناريلع دريمن الا مامهلا نبام امال هبشلا لاق أبل قباطملا ومرانمل نع نصم لاقام نكل نيتث امب نكت ةئامب حاكتلازيجلل لاقف
 رهامنااههرعو ةةزأجتلأب روصقملا نا باوجيلو نيقلا نوكي امن ار يقملاوكحلا طانم نإ: نيو نيتئ امر همب عزيجا نكل >ئامرهم حاكتلازيجا "لى ارهيلا ذعفشلا
 دومصقملا ناكن اود فوتوملاا نص لطب ةزاجلنالا ءانتنأبذ ةأمرهمب نيقملا حكتلا وه و ىبوضغلاةرقع ى نلا حامثلا اهيلع فون وملاو ةزاجتلا لغد وقوم ناك أم

 يهبشلا تايح رج زلوملر ارسالأ سس ه هول علا رجب ىلعلا نبع انالوم لاق انك ,:نيقملا ىقث نمضي وه ارت اف ليقلا ىقن



 رك ا يي ةيئافنالا# اهجسا ىف ةقئاضمالو لمحل و ءل ولم نحنا نا الاول

 ةعيقحا ن وكون“ لاث | ليست و ثراجزملا نحملا دع دلا كمل بت تر ال ذا زاجملاب لم جب نقيفخ | كتي حو تر اعتمزا ماشن ابن وكو اعرش هروعهم تقيقح
 كا ل اجلا تور لاقاورت ىااؤلا تان فضي كر تكاادع ع هنا هيف و ةخلأاهل كعضو ىقلا ىناملا لق تر جرشلا تالوقنملا نال ةروجهم

 و ةهللمقناب بل قب قلعتم لنه عل وو هلسرب شم مسدد ارابتعا للدجج نا>] مبحو لكتاب صحيا ضتلا تور كاقرمإ د ببجحو لك نم

 ضوعرب بتل وق ىلع نتىلا ل مالا نا ىلا ةراش زيارة! كوت . هللس | نه و ارح ١م هسلوت ىااوبه ناكاملو برق 0س لج لوقب قلعتم *لجال
 و ناد اي نو لاساب ل يطا عاقل ءاح وعل ع .نال ص انكلاو زغا بحرا ىلوفب ةقلعتم ٌءيلِسلَعَن هينا لا ثيح سيلوت هك سلا ناضيلا

 ناعتموب لاهحا نعل وق هس زل مقوي ناب سلوق
 هلرق ةهلس مم حسب دع ةملكر لا بجو اذ ينوقب

 نم ى ٠ ةنوكك يح نم ءلوت هللساراهظا تلاناس

 [:يلسلطل ينزل هو اريد م كلا نه نروك ثييح
 وطعم +: لعجو لاق 01 *1لاهتحا| .لوقب قلعتم

 /نايسلا كل نكف .لرت هلل ابو اذ ننصصمل للورق
 ناك رو اطمن هالو هلا نيعللا طلاع
 لحمل نجح ص طزنشتت ال مجو لك نماراهظا نايسلا

 باميلا تقو لدفلم اق طزتشت لب نايسلا
 [ٌناهظ او ءلوت هل قتتعلا ا هل هلت هلش ل والا

 !نهمن .لرت هلك هجو نم انا ءلوق لع زوطحم
 | ذاع «درشم رقملا لمحل أم راهظالربجلا نال لاربع
 107 ل اة ماك اب عرض كومفلاب رفا
 1 ادراج هناك ترحل نيرا نيل لوبقف

 كثلا"هرهتلل لزق هلث وهج اريخ هنروك ثيحنم
 لل ءسن ىلع يفز ةةداراب ب نكلا ةمهتل
 اننا ليكوتلاو .لرق هلل نيليكولا ئاامهاق هلرق
 ةيضفم اهلا نوكيالف عسوتم الع ةلاكولا ند
 نيورتازه | هوا ١نه تعبملرق للا نعز تملاىلا

 >اراعلاب بلوف لل عيسملا 21 هيلع دوقدملاو

 لكن مثلا ىا هب درقحملا ىف نيدرت!نه نيغلاب
 درقحملا ف ني درت انه نه وانه ترتجاو بلوق
 نيفلاب دلفلاب «لوت لش رج اسما ىشلا ء-!هيبلع
 هلواولس هلل ةرجالا ىا هبدوقعملا ف نيردرتانه

 دلوت هلك عز املا ىلا هضفنت :لاههجى اوه
 | ام ف لسه نييحنلار ينس س١ راينحلا ل نم

 باوحلاوس
 مرئسملا ىف لاق خانه وارحا نه لو ع#”سسر

 رثذ هيلعو ليفن انهو ارحانه ق فلتخا | ٠
 ًارهرزرهججلا لزق وهو نليشر نايبلاب الا قتعال

 نيل والا قر يدخر ريخلا قتعي ةياورل له اظ
 هعلاوص الار ل ةِضالاهف عازنلا نوكي نإ غيض
 باهجييا لاري رتل |بجو اف ىلق ( رانةينملا
 رضوم دن“ ءاشنا ه>لكلا) نه نوك ظاطبرييختلا
 اضعقم لب كدا لقعحلف ءاسسسارم”لكلا تاشال
 ًانايبريرعتلا نم نرك لاةحاو شحابآلا راريبختملا

 نه لري اريذلا ىضتقم ناف اريخ هنوك ادلب
 كرملل قتعل ارازنخلا تابث اريتلا ٌمممشو ٠ نايملا
 كان ىف نتعلا| نه عاتيإا ةيباكد كل توكين
 يلع بجيل ولا نا ل وهلا ريخلل انايس هنوكةريشو
 قتعلا نيبسي نا ملزوهيالف مق اولا ىف امر هظي نا
 .قتثملا نيبس ناميلع بجو لب ءاشابماىف

 نم م اشن نمن يحل رين لكتملا راصن نيعم لك ىف دوجولل مصيره

 دي !نكررب غلاب قلعتم كل ذ رحب هل رت هك خانييسعتلا

 تعب لقي نأ, هيف نيوز نعي ناقة داو عيبلا تال دانا ليكرتلا» ١

 ١'نه نوكمو وهج اربخ نركب نا لاقحا حبرييختلل ديججوم ءاشناريالكلاا نيو نيريبعلا

 ا يلم اجب
 ءلوقر وج نايب هن !)اقحاا طريق بج وافربخل لرقم اننا مجاكلا أنه ”كلغل طفل
 ' اهلكا وغلا نك ةيرجا دابججل محضوورشلا نآلرشلا ثيح هانا نصر ازم

 ايرتاتس !ثيح نماربخهن .لجخ) 8 مدل نهد ةيرتم .حوماراجل توي لزق

 اسلارفويتاب كل اعنا وكي وكليب اريل واف نيت اذ

 يرحب لازإبب نييحتلا نه نوكين للاةحّلعىلا 0000

 ايدل كى جارم!رابظ| بجرم قنا نايبل لزج واربخمن 5 يح ايم

 اينبسلاتقةؤ نألا قتحل ارجسوب هناك هجو نمءاتنأ نينو 0
 ادحا تمانأذهلواص لالا نوال يلا ءانناعال حلا ةيسوصملاوت و
 نيت نسعلاو ايلا الم قيل هنال لقبول ىلا ةارم ناك هن للوقي غر يبل لبق نيربعلا
 ضاقلا بتاج نمي عربيا نهلذ تسل لل وهجلا يذل هجبو صرأ خا نتعلل ىتا
 ةعيشاشناالا هجين لص ىل اق ةتبلا ربع نعي نب مضافلاريعيتل ماخنالا غفجلاو
 غن اطايتحا نيفلتنهل نيمهتوب نآيبلاونيبملا نملك تورس يابو
 عضوم يف هنوك كريح نه نايبلا لد نايبلا ررزقلا هل اذن كرم ا
 , طاينحتإل ريسغت

١ 

 كملث نمزكأ هنمق اربع نيب ناو ةسسلل صيال تيلل يب نآذ هريغد ةمدجلا :

 يدم ”هلكولا ىف تظماذإو ةعم 000
 ءافتالاعضوم فدا نلاوعاقجاطزتشينالو وص فرضنا ذازه ازهواانه

 اذه تججأوا انها نه كرجأو تفلاب وا اتفلأب| !نه تديواأزهوانه

 م لروح مع عملو ةبدوقعملاوإ هب !هيلغ لؤقاعلا واقبل نيفلار والاب
 مساك ةراججلاو عيبلاب قاعتم لثلثوا نين ٌقامولعمر دكا هل نمنوكي نال
 ايلا نا هع وقي ناب امولعمرا يذلا هل نثروك ناالاطق ةراجتلاو عيسلا|

 نيم ىاسارالولا طر رل 2 تط ودعا تاخد[ قكجرا ك1 بلع لتبلا يضر اسد تشم اننا نيل نك ةىشرزكشلذا |هعتراىزلايف
 ملون عال. لهن ر وهن اذ مقتعلا مانا معرب عال ءرملاذاريجيل اضخم اشنا ناكولو نايبلا ميري ع ىلوملا ناار اهظا نايبلا نوكةسمشسو نتعلل ىلا
 نشا !نوكيو ١1 نهو |١ نهر |) له تعب لوقي نآب شلت عيسملا نوكي وا! نهرا نم تعب لوفي نآي نيم ١ عيبسملا نروكي ىاازلا ةخلشر ا نينا ىف

 او ديمو وب + ها! نهو|!نهو |! نه معان متعب لوقي امكدتلش وإ | نهرو! نه ىلع! نه تعب لوقي ناب نيم ا
 ١ نع قكتايح حم زجاعل البلا ,,لحملا درحلص نجوي ول ر ءاشن تال همع ,زاجملا



 تفصلا هزمت تسيلانههو ةعزانملا ىلا ةيضففم تناكاىةرسفلا .لاهجلا نافل ل صاح نقعلل نسف :لاهجلا دا اًمولعمر ايلا ل نم اك نار لوهججوهو نيثيشل رحل هبدرقحملا

 حم لق ىرتشملا نا الع نيل ارعف دىلا ةجاولل صنلاب زباجمايا دفق شابلا»ىرتشملل ارا اردد مديل نامويضرت غاطرشلارار خجل رق هش نييحتلارأ ايخىاراي خلت نهل لوق

 ا بجدلوا كب ْنكلاف هل اصلا[ ب زمشم نوف نييعتلارايخجوهىزلا دبرلا| نهى قع حتص هر داى هعرشفرعيبلابالا 00000
 دوهار نلاىانيرفنلا ىف و لاق هع مير اغ منك نيفملا رعت انتا باساب ةحاقالا شرعا ددإفا اريزخا معنالات هك مغ و2 فس دي ىلع زكا
 سخهلارحخ اناو يمض زل ددلاحارهرحا نركي ناك ةفصلا تالا ى ١ةدعصلاواملوت هلت اند ردو ارو دا طوخ( وكي ناكسن دل ناالتخأي لق ةقيبنالا

 كتلازل اهيطعيق هلوت هلطاروادادتلهم و رركنيعمت سمالججات ا ل 0
 انه ىلع سرت ذا هنارلع اوث هب لوقل !ب جوف هب لمعلا نكمإ نق 0 ريغلا يوم نال رس

 فقطعلا فورح 5مهرماذنلا

 وايل فعلا ناوهر ل خو مدو 2 >لابيضاو لق ول نعبر هل خسر فتسمف رظاملا نيشان فنصل لوو نإىلا ماها يش لؤاسقاد لوق ليرد لوي دوالي لزدنل

 واهرنع: نع هينربزلا نبانههوكح مراشلاف سكواب“
 رت لقال اريعلا امه راع هين بجي هن ابرق نع ق ايساعذ

 دلخ لعتلادةيههعلا تاياورلا نط داضن الا نه له [ةقلشو نينناذ اهتادرابخللن روكورحاسمللوا ارجتالو ا ىرتشملاو| مثابلل نيصصتلاف

 .وا سبحلا! نه دعاجوزترل ةيريكملاعلا ىلانب :ركحام| !
 م يل ا طسولا رج !لعرمشت نفل ,ال نانا تريز الر الاد رجالا نم خرمتلاو عببلل نم

 | هي اها يالا اوااوهعقرا

 1 يدل ممم 00 ميس رايذلا هل نمريعتل ”ةعزرانللللا ةيضفمرغ لالا يلا جلل ان ازلاد ىدرلاو

 سكرإلااهلالات »تةفينح ىلا رنعا نهو اهلثمر هم اهلظامنيبا قتلا لايق مصبال هدا هان وز نحول شار ايما انملاةحلاناقسا سمين

 مقر ل هس سوم نول تنام عتاكلا
 < | فلا فلا دعاهجوزت) قالا نع ىعر هلك كلذ ف
 ' نييرل نإ ى ارعضتول نا وهل لطي نازك
 ٠ | تيستقنلا فو فنصمل لإ رق نموه وسب ناك املءناودعاوث

 ان جر زلاريخكي ةروصلا هنه ىفذا كل سيلا 1 ِ هيما ع فيد ماصرد تلا |اسم هابريئيشل نيرا مجازا ورتب نكلوأ جرن اماطع| أمي هل ان لادا ذأن لقال !مياقلطمنيرقنلا ف نالقاللب 5 1 ع
 5 0 مثل توقيف نجلا ذا ير غاو ضنا كيا دامنم لكن وكي
 20000 لكراف ملا هو ارملا اره لكل وقنوًهلجؤم نيفلاو 1:لاحيفل الكل ةيوارانيد ةثآموا

 رقلا يول نو هاش أماه عيفربرقلا رجم ين ؤلسعو لمضو مقن لق تشم راه نع
 ”ددول ا عتاتجوزج]قيالثم نيرقنلا نيورحلا رش نمربنكلاليلفلا نيب نوكت نأب

 تالاراطعإاؤ سفن لير ايتخحلا اره قججوزلل ثا فالذأ لعلنا ببيوضردغلاوا

 ايصارم اريل اناز لال همز ةءابزض طك لوقا وقريت

 انهع موز ذات قاعت اير يق ناروقتلا انه ندم رقو ةدازلاةيا هربت ةح

 رار عبجوتعراهرع اكازم تانك بق لقال ارحل مرن ب جبل ازهر اعلا

 . طمع نوكيذا تالا كل ملاو ماعلا ةدضور ا مرللوهتناكتا للا هنلكف
 وا نيفل لزئللرهم نكن امييسنلا نيفلالا لاح ضل الا ةروص ف نكل الوتر ةيمدتلا
 بيزا قرانه طع موز يل فلا نفقاتأكدوابازثك

 ولا ةلكتايشنالا نياهفدحر ةرافكل كون قدن ضعبللد الخان رنع ينال ادحا

 نك 0 ير كريه اننمظادطسوا نيرا شح ماهطةلقن نيل ةافكذ
 ( ا زيقافكقاىة كل نواة صولا مص نم رض كرة نهر زع عن لاولح ةرانكؤادكو

 ناكنف قاعت هدا لاترزع نم مارحنالا ف ىا سارلا قلحأ .[دسأنكواءكلا خلع كتم سصاوذ هبوكتيرعنلا نعزت ملزما و ناريصلا ٍْ
 ون | بوا مارحتلاىف سارلا ناحرلا جرياضرم اًضيرم -

 ةامكق امم لرق هل ة اش ذى ا كسنوإرب نم اص فصصن نيكسسم لكن ن اسم ةنس ىلع رصرارنلثر أيص نم ةيرذ ميلعف ىز ةيرفن لو لرقم. سارع م ىذا
 ع ءاذجسيلعف ىف امعنلا نم لتق أم لغم ازا نيتصركص تق نمد مارح جنوى ا هزحؤتناو يسحلا لقت لازما | نيل هلا ىلاعت هنا لاق مارحالا ىف ىانانيمصلاءاج
 5 | تلاماكع دل را ناب ف طع نيكأص ماعط زجل ن يطع ةرافكرأ رحاب ::عكلا طلاب ءازج رم لامحاي نه كتم لص او لشملاب ىامروكهي.تميقلاوف بركن توبقلا ف لقاملئاع
 ل ا ءفصن لوس اساء يطول وق حك لمد بج ىدم يحل "اندم هج ديلا رويل صو ورمل ياذا“
 1 هنمه «ريونتلا بحارعك هش مره تق ال مرصلاو ماوطالا نيج بزمن نادامو يكسم لك ماحط نع مجمع نيبو هردغ تما عاصدا
 ,| تشاو س ايقلا سايقنل لباقم تكس الا زيان اسخس ١ (سر 0 ل يسد ماس صل باوجلا وس

 ؟:امرعوا !ملن هزم (رهز«ىوق ثا فخ يلد اترقس الإو فيعض هرئاو ىلح ليل »سايقلاذ ىفخلا ليل ناب تبثاماتنتس الاد ىرقلا ليل لا ه6
 مهنم رجول ىذ ةببثرةاجدارصعد لب وانيدوالقح دالامدالاجوانساهل ةلئاماهجبا مق نم رماهم ى ظفر همت 01د ينك لوف ىف جزا هنأت

 أ ةد_ وضول لقال معنا بست نيفلا دعدا مصردفلا ىلع اهوزتاذ' ليت نان ىشاوعما شعب ف و هياقوريرش نم ها+ درمان اكاذ١ الا هتلأ خوادم ارههاال بجتال نمف
 دن ل نسل امنإو لها رهط جامنل ىف ص7 بجسم ناب ب اجيد لقمل'رهم الاهولعم ىعسملا نوكدرنقيمل لذالا بجي ناوعبتسن حلصي ال نفر نمت يعن ءرييجتلا +

 ّق 3 موف 2 ملح اعل

 دل تالابوجربوتلتو جوزلا مفنؤت دريتع اذ مهدرد غل|

 6 ريقتلازه مل هلغث كال بج ةح الار لا طن يتعيرل
 ١ | رايتحالا| له ىف ةدئاف + ررنلل نكيرلا للخالا بوجود 2

 ل بتول نا نول ولي لم رغالك هيف زل' بج ملاوه منال لوق لش
 امج ًأرهم نو داك هلت رق وراسل ن اعمر صارو رشععالا| نى

 سمت ايجاو ناك امل لنملارهم نا لاقي نا الا رمامك ل ثملا
 ريلتهلع لماتف لصالا بجوملاره ناكرماموتكرقحلا | ٠ت

 مْ |معاسكلاب ةيسنلا ةيضلال ة هلك ةيريتلاى نجوتولا.
 ا 0 ددرتةرسور 0 رقن
 .هم1 قلالإ ت زخات ءأش نااهلرازغللق لوق هلثني واو

 اباهاضرل ةّيسن نيفل الا ت نتا تءاش ناو ةلامحأ

 ا ضال لكتعربتملا هذا .جوزراينتوو لثلارهم نم

 ع ١و د د
 و4 2 اذكل ارمصخ م مر لا ةرافكل كى نا هلق

 م 0 نيعلا 5
 ةيعإ تم

 0 ري 0



 6 جه
 كك

8 

 ولوقت الوكت او كلام

 0 شع بجاو لكن اذ لت كح لتعمل نمريه شمل بهن
 دي

ُ 
0 
 ىنهو هالو لل واب تباثلا نييختلا مابا بضا نمضتتوا م
 دحب ضلت نعيلخينال نه لاوؤعم ل صحم نكت لب داقم ١
 ريكا ريل ١نا لاقي ناولس الاف نطفلا ىلع غخيالامكأ دس

 ايف عراشلا لقن ىزلاثيسحلاق لصنو ميزوتلل لب
 امليالروراجىا يلوسرو هينا نير اخي هل وتوك نايس 2

 وشما ره عشنا يخت اتيراهل متيراحم عجزا سماهر |[
 هلوق هش ا اغ هب لص نال بسكلا فر يعتساو عرس
 لول هك عملا لجرلاو ىنمجلا ليلا ىإ فل نم

 نم ربي وثاجح ب يدصل عر شي نامقيطر بلصلاو
 بيلصلا لع هإرتو هنطب قشر امبشمو ا فيس ادازرانسلا
 هتااهربغر ةهوجلا قو ولعلاج لاقأنك تومي تحأ

 ارتي طبع تحويل كرجج هرشي الا هيث ىف معرلاب نعطي | اني
 :وشريل هلها نيبو هيب لكروت هترمم تكد نم ماياةنلث | 2
 رام انك ةريع طقس تح هزني هنا "فس يىإإ د |:
 00 هلماد

 نابلمصلا

 ايدل فخ ىراعراىا سكعلاب داء هلشةيزجالا 2
 نخانو نيىاطقذ اول اذإ لات هلق. ةيزحإلا اضلغاب 2

 هل تفتر |.لوقب ناعتم:نضنلا لقب لاق لسن الل | ١
 نرلع اوث خلااوفني لي لاق هلم لتقل روبى !طقفلاق |
 تاجير ودا و لتقول ةيانجلا وقد ةيزججا ةبزجالا «زه | 2١

 0 مالم لال لقفايرتعأم 2
 مظيوتح وسبح اونوخلب منصرويلا لأملا ناب مل درهم |.

 يا ددامدلو هل مرمر لانك ديس ٍ
 .ًارصتخم جرش ىف قزاقلا لعل لكؤا,نكرنسم ىف “ص تلا اود 5
 : 'لكلا نع نسوي ىب!نعترسحلا نيرمحم ىورورأنملا 2
0 

 نيرتشسإن:أل يلع نيعيالو منيعيال نادع 3 دربأب | مداد
 يلع لرب زنذ ني رطلاهياوجا سلع مطقن ماالسالا

 "ب لا ةدرإملا نيدب)كنيللع ةدربب ملص لل هلنلرصونلا اسم ى رع او لق هل لس قلت لعمل و لاما نخ ايرمل قنرطلا | 3 2111110110111 د ا يت صا 1 (لتسق نعلم لاملانخاو لست نم نا م«يخرحلاب
 +, [نمس ةييبىلا اص لو ىإ هلع تم ديعل لريعانالوم كلكم نعم ىلاهن هللا سحر دعلا نيعانالوم هلاغرنم»« متدثاههرنيرئاو لم ماظن "نوم ىا هلع رمق “ل ارمكأ 3 :١ أدوا هلال لاهل ذه ىنالا بلصلاز وجيل رئابدص ادم اصخ لكلا 2 ةدروإباهعا قى 9 يذلا هلل لمات روس لا ناري مرق دع يرطلارعطق ندب عقد فيكذ حل لمجال نمأتسمل لع نيرطحلا حطت نادر تل ميلع نيرا مطق نزلت ميل ىنلاكرهذرلسيأ د م ”السالراد لغد نم ن ل)وقنو !'كواارملس ارمك 1لع واذ لا ماتا رلحت نو.ديريرهن عما لالساالا نو نيل هل رالا ىغتسافا نك ى درك اه تديف زي تراب يا
 ا 1 لوقف ) :ءامويعاصرا هب ق نصت نيكس م اييط نم لمضف ناد ا هوب نيكسم لك ماعط نءمأص 3 امنم لقا الريعش نمو ارق نما اصرار هو اص ف صن نيكسم لكدعقررصتيو اماعط راكب هحجزيو أي ع مب ىرتشي نا ملوث ة اضم لس ددلالبسلا قمنم ناكمبرقاوا ءلتقم ون الرع هتوقأم هءازج ل قلل يس مه قن د5 ةياقرلا هش لاق الماي كلذ لدع 0 ؛ 2

 ماكل اب لخسارلو ىودزبلا فشكىل ا نكخاو لكى عبجاولا باول بانئيذ ابار باوث قحتتساف لكلاب ناتنالاب لشتما لكلاب قواد ضعبل لعفب طقسيو
 اساخاتسا نبققحل ا رسيثر دافا)نكتارشرمي لب ايظفلوهنيس داتنب عاننل ل رسيلو لج ينير اتنيبقرقلاف سحاو باقعن حتت: ىنفد لكل اب لا ناد بجار باوث وكس املاان صن لكلاب ىناول هناذ انبهر من الا نهر تاب

 ١

 د6 ممم يقي جيجج هج ةيكج يح ل جت( ج تمض هج جين دودج مسج يح يجن سعت يستحي تع < وتصا (ج < بج
 2 اهرخا وهو نخا رجاوي لانا ةهقاهات د1ناكى نلاوهر ناو ىلعبت اهيملو# هلم بججاو باوث تحت سهم يق اه الع ىزلاوه حارالا لرق تلم

 دوب نولثاق اناف ظفلل !بستبالإ مهنيمو انبي ةرذ "لذ انبه نم نيعوه) نهو ىيلكتلا ةسهعنعريرخ حف اهياذر يذل لملا حار ل مف هعالا بائيال لك ا« ىفاراد
 0 بج نا باكل ىلع جاوا كرختإلا قس صاب ىذا نكد بج.او اهنم رح ار لكن لاولاقن :لزتملا ضعباساو ليلا لبس ىلع لكلا بوجوب نولشا عه اههنمرحاد

 6 ا م ل يل ع

 طيلة ورح "هرشو/ 111 1522
 اولف حا لليبس ىلعء ارش الارخ | ةرتع,ب جيا ماين كلف نعو ريكآسم

 ' | امهنهسل لعق دي لكل طع ناو عربت قابلا ٌرحاوالا ةرافكل ارتباك
 يعذر بل ليس ىلع مرد رجبا كلنا ةلزت حلاو نري هلاره حضن
 ميا لعبقاعي لكل طع ناوأججل ثلا مقي لكل !ىداراوأهقاب بوجوطقس أ هرحا
 ناي عرشوا لك ةقيقح نع غفل جيون يضيلالذ رفلاو خلل عض دنالخ ازه دل
 |امنا هيلا ما لب ىعمان نعد كاع نعرف اوبلصيو ولقي نإ متل قلاقف
 يي اطقتواا ربا جوال ٌداسف ضررالا قوعسي ةلوسرو علو راجينيزلاءازج

 معا اسغل اعاسل ندير الل ل قن نت لذ ناق ضرالا نم اوغنيو] نيلخ كر هلجصاد
 نمؤنلا الخرم لالالا مطق كثلدصلا ةلتقل رم ةيزجب جبرا قيرطلاءاطق
 د ا جو | عيبرا رجل ريقي اهلا ذع ايل وقي لاقوة نيوزنلا يرطب ضراالا

 نخل ةحامااير لع تناك تيرطلاعأطق يتجدالرخ | فوز وراك عيال

 هت ا قنا ذاانقي نا نقلا ةرايعرقت ناكذ تكدلابوبْفحلةيانجاظلغ اك ذا
 لالا زخلا ذ|هلجر !!م«رياعطقت لب لاملازخإ ةرضنا لقب اجلا صفترااناوبلصيلب

 لبا ءنخ- ملت ةريغنمادقن فيولا واعيمج لخلل طق لتقلاو طفن لال
 لطم مكدلا نمي. التفت هن فخ ا ظلخب | ييظلفف ةيأزجب ا محل نوكيا ءازجبل نال اخ ياا معا تعال قكيرل كو بال زجل الاء

 لع ةيرمرإا فا مطقف جلنلا نارزريسانا ماجن هيلع نيديالو متيجتالناةوربابا هن ويا اين هوؤتم وطاف ذاضال اب
 للا نخ اول لتق نم رلبص لاملازخا هن نم نأ ميفرعلاب ليثربج لزاف نيرطلا
 ةلاحلا هنا لص اصاصتخ المل ص لاملازخا تق عبو فينس الح كل قره نمت دز نمدنلالخنمدلجيرو ذيدسعطق لقي! ارمد

 زيرض لعوو نعةجربرلإ نيعيالو 5

 .٠ |امهيا بلصلاربغلاحلا »نه زوجت بلصحلا الا للحل ءزه:

 مدا ملكنا نم (نيطعدرب لاوس بابا نع ناك +! ىلات كلرق اد هلوق 5



 الابل رعتلاو داقتجل التت و حل لتباى !ملصو لو كك طتلا ريع نص ارتب لو للتقءاش نادل هل >ةغينحبا ىاتست لبملوق هطتناولل هذه كافل هلع
 مش نا خلي ' د بهن يال تناو لتقلل لتقلاو لال ننجح مطل [ثرحم ء!زكلا نركب ! نط سضنلا لق و لاما نخالف ىناتلاآ م1 ءازجلا جس وي! نلق قلرطنا عطق لكلا ىازن
 اصف ةنسسلااو ب اتكلا ىف ةيانجمل اونا ىلع ةيزجمالا تيكسق لق هنا دكزوججالذ ةهبشلا حمرا[ نيت ءانجلاب نخلار ةرعتلارابتع افوتلق ين جر سكرت ةيانإل لال تأت داخل

 ألم تفريخ الاطتقذ باصلا امل رخلاو لنق نصوازتج ىلوه د نيبح ا ضلا بحزم نحل ن لبق !نلاو ءازجلا تم عمونم اًضوصخح انجل نم عين لكو ةيانجياًصرصخازجملا نم عدن
 عكرمتمم مزن تدرك ن مرببر نتذر نامو نأخزارملاو فلاب الج جارصلا] ىرخا ضوماؤ قلرطلا مطقي نالامختل دوصقملا هب لصحيمل .ديذ نطولا نتي لجن رسل لوق

 ابان للات تلم يربح اصلا بهزم طلخا ىاةصاخم لرت همس داز اجل ىااهز اعل هلرت هشير نخل ىلا ىف !نكادتوذأ نيحلاصلا ايسر وهظب ليل رقل يالا ريوق حعليت
 يونولخ مالا لطب هلق هلع كلاب تست ةبارلاو ركلة قرا 5 قرلاور ف قتعلا نافؤلا حل اصريغلق هلل نيعملاريخلا,لححاولا ىا كالذو لق هللمالا لو

 ال قارصم ناز لا سعي لورق هلصاحإلل ندلطب ىإ زيها لت هلك رعت يدول صان
 قلل لخريطوعو نيل يشار لادا كام تطحل اورج ١ضتامدع/ 11< اهل

 لاوحتل ليلعتلا عضومز انهه تحاك مزل قحلات هلك ْ
 لقتجب ىكيرلرلف ىازللتح نكيولرلخ هلرق هل نيرعتلا
 . | نيمتتف ديلا علئاقلاىض اقل ربك [مل نييتلا مالكلا نع
 ' ! لع يزال را لات قلق دالعلا تقف باججتالا وعش
 .|يللاق هلت نحتم ةقيقتعلاب لمعلا ذازاجم نيدمل حارا

 .. تجضووتلاو | ىهو .تقيقححضو ىزلا ظفللا لحج
 ايدل ل وهو مل ظفللا كل ذ لقجع اج نيحملاريخلا سحاولل

 . .ازه ئايسلا موزل كيحنم قاشلا لوالام ازلتسا ةنالعلا
 [دنصملا لقول هناملع اوئزول فاك ماراتسالا سررقلا
 مليت هلل نعززاهللال لذا نال خلوا ناكل لتي ملا زاجمأ

 .: لكاذا ناعؤل' هزم هلرق هططتفيتحوبا 2س | ىرخي
 |وظيرم ةغينح وب اذ ىنب از همنماتسريكأوهو ربعل لجو
 .|لوقل انه لمن لاع بشلا تويثوهو ةقيقحلا نا

 21 زتتيانيلل قا مطقرنغنعرلّصو لت ءاشنٌن اهبل صر النقوش مطقءاش نأ
 ليءاظلا هوهوب| كن طول! عجل ريل فنلا نم دارطلو هين نيت علك ءازتف نعت
 دعاه لخاتم ىف رضوان وتب ةحاوسب + نأب ضررا هج عروهظا رعغنلا
 الطب هنا ازهولرحلزههتبادو بحل لاق[ 3718 ةلاقفدصاخ ةغينح اه نم
 نإنيريب رب ناو ا لك قيقح إل قتحلل ليغ كل ذونيعريغامهمجإ سا ءنإل
 داقرحا كروب رلكتملا نيد ةحبلربل ليبس لعركحلا كا نلا لا ص أمنهزحل ةلكدنوكي
 | جلا انهن ليقو رهزكل لطف ىقيقحلا كسلا اقس اذ قتعلا هن ّضريغ ةبارل انه
 لاعلى نكره 6و طوسبمل ذاك [ه.يعؤتسي ةصاخ رمل عون كاد

 لوقي :ريربعل يب ةرعراب نيرجلا هلاسم قاكنيسجتلا بزل حويعتلزتجيزاجلا
 لمعلا يلع وبجا نيرعتل ]جنك أوف نيت عض هلا يجف نهوارحازه
 ديل 1 ا اولةملاب ناكل حمال ا لادالك الرارهلارم لو لقلب

 م رع يوما روهيسووس
 |”ةداشلا نيب نصرهظيسأم طعام ا بملكولد لل اناجيتؤونم مل طباىانهه لطبين لاثلل كلذ ملص نعاضيايرج اهفركتا
 سا ىنحل رون حرش ر ارت الارمق مساج لكل ارا كاكا عيفل تلا داو ةعيريصف يمالراعست كاقفاهل

 باوج لاوس اتجال التل رتواول نكد اول زب نوكتفو ١ كلزكذ امه يلع فوطمحلل ةفوطجعملا
 قادت سما فركىاشا وا هيعن وكيل رجلا نعاعن ملك د لذ الع رتوا لوما

 [يالا قرارا تن لب وشاي زوجو تي بالصاله هصاصتخلالا

 محل |ةدانا لجلال يعمل وار اتي نا ثتعملاو لججإل
 : ليمازك :يغو ىننلا تغووت رلاك جرا ليل نب

 باو هلرت هك ريضتلا ءافلا زلاريصتق لآق

 - | هلا ريعاناطم لاق زله امالل تبن !لبلوت ١ سب 1
 اوكح-ريغر نخسالار لتقلا ىف مامالاريخامئاد
 اهثمحثيس ةئيس ءازجبو هيرآلا كنب ةمينركلا
 )ثلا رالاولتت واوعطترمت اذ نييترعلا ةصقير
 ميمى لو (/“ سر مةخوضماهين ةيورملا
 2 نير وكن ملا سح! عمل تناكاميلا هن الؤيل نقنملا
 دارفالا ميمجم اهتندءرتمع مهزكلا قرصي نيعتلا
 ن"9إ ةرو ضن ىعناك ايهن ناك ناوارتخ تاك نا



 0 ف وتكمل كاسل عرج يكل فطعلاراو ةمموانوكن الز هاظلاو لو هلس
 ملكتس تملا مضتري لذ واولا عشرا تناكاملو لنيل مقترا هلو دانا ريا عنجيمللوق هلسايناثار نمنع
 1 مرعلع امزحا نيملا ءاتنع هلق ةتيو دهرا يبل فاينل همنا ىانككرل !ذاوملوق هلت ارحب لبن ايه لح
 حقيرئارلا بحاص لشاقلا ليقو هلق هش اديمجاه«: ءولكتلا ةرومص يف ىا غاب هلق هك كل ةرلكت مرع نعت ين لادا نهرا
 بلقو ططشف واول نعمت اهقركىلع حيرفت تنميايه سجاولكا ذا قحفنصل للرت نا نم «زبا لا ريسم ىنامدداولا نيع اهكركمرعمتخ عيرفت هلوق
 تب نوكيا ثنحلاد نتا ةرمالا هنعمل لق علل لل ملوق ناملوت لعن وطعم زل هلق ن اد هلو هل مين ماندو ارلابحاص بلطمل
 كي رازاجيل و هلا“ « منملا ىاظحا نمل هللةيلصو ناديك ا هملكداد لوت هلل ةرمالا نحن ديول و لئأنف هثياس!ةموح كته
 ملا ى اركز يلو قول مع اسأبإ| هتكتقن ىيعلا نم نيلجرلا
 1 ىاهترك/ م يل هلك 3 َ 1 0افلاور دءلذ
 كلعواولانيعوا ن منع ىش
 . اواولا شا فركت عيزعتولك | ذاوحدلو نزرفأ م ةحابال زاةحافاىلا نهدلرت

 امهدلكتب دلل عيفواو لاو ”ةساكاذاوتتواولا نبع« ؟ةرعل عيزتاعملكوو هلقرا يمك
 دمع بجا بوجرل دادلاد 5
 حرموا يلاقاشا س ّ
 مريزتملا نإ ميضوتلا قبلك يعل مكرره ولك ةاذ مرسل الا كيرالا حب كرنك ديت كلو هلل غرالا
 لانواع سلا لَّو نش قار نري ف هبدنح 0 1 ايه حا هييدارلاف
 !ةقرعمو أمندب حملا

 اوال رة. م دا لد نوال بجيل 1 /
 طعورزتل القوة ر سرع امغ مدا لكلا ةرافكل ارت نيديملا ةلرنِراضلواولا نيع ا
 تناكولا ف ”لواولا نيعارقوكمرعدع مت تنعيالهرحاولكا ذا تحلق نأ نيرنككلا | 2 : اةعتزا هيفزلاايفنمو ًاتيشمد 1 سلوق م.

 ثنهلذأمملكي لكن للك هن اوقوتيف عورجلا دج نم جريج لكنا تنمجلو اولا نبع
 تديره مهلكولد لكن أ ناك هلكتب كنجيواولا نيع نكتولاذاذأ متنا لكت زل
 ْ ةرماالا تمول: اقل انهؤرلكتلةلدإ انعم نفكاعر يت حار قرمالا

 الفال احل لكلا فاسو ووا ها نكذاعيمجاءهملك أو الحلا ةرافكال سجود 2 م ع

 لح بل فعلها نال جالا عضوه عقول لاما مهملي نإ لفانالفرا اا ا ٍِ

 دايفن .نيمكلا فالتخاي فطعلا يح هي
 تي ارامانملوق ىلا ىربالاوماناثا ِ

 تلق ىلاو نم تير نكن مع
 : ميار سلب ملداونماعيبزلا خا 2
ّ 0 

520 

 ايار نموا تا رالع يتمدد. هع 503022
 اريعاس لل [مو الكا ذاذ نجاد نمل تل لحلو اولا نع كرولا قانكف ام اج 0 يعمل
 رف ليؤوارلادعاهنركجةث انههركذيسلووادكل بغا ايوا ذاوث 0 0

 م سلو

 وأب لك ناولهتسلا يلع بجتو اول ابكت ن هنأ ةنيث لل و ءاهقفل ارسلا جل | لول نكوؤللاهتوتول لاثممل 3 ند 5<

 ايفل اال نيبو لاو تيالمارهو هيو داولاو ماتحب ايقوذاجسلاجسل دوس احل
 تقوليلي زد رو4 تم نيل وصلا وت يلرضزلاوزدلا يطلع ف ةركتوهو امنص نار منال قا.

 دنجرلملوت ( زدنر ءايبعف غلا ٠8
 لق بدلت ول لف طلسم كيوب فلتر ورز قحاطلسل لا ّح

 وكي دون 2وطعلا وشير خل يشر[ يقنمو يطور راضموأّيض امدللسذوأا ناملكلا م

 ةماقتسل رد نالادا حنونتي ودان تمول ينعم صك
 ازيحقرانالداك لي

 0 ا 3
 بك راعالاهنم نكي 1 مرمك الضيف مومعلا ليفت ىقنلا نايس ثلا ةجو ريشه ادي ىف تيسكوا ليق نه جت.

 ا مروعا نك 0 3 رتل د نههرا ل عبجسفاغل هركك نوكيت بسكلا غشنا ناميالا فكنا ذا هنأ تاريخا
 الا !انهسيلراربها ايامك ملو نم اول الص! لبق نمويرل نم نابجالا ارح ميلا كلذ عفتنينال هنا دارلل نامياوجو اريبخ بسكترل
 مامعسلبالاو مجد منم ربرقلكب يدارملا ناملعازلل ةناب تلا سضرمملوق ا رهنز ىفأ#لا ىشا وح ضحب نم ,ءاربيخ هنأ سسك ملو نمل ىف ف انملا

 وعملا لروعبتحابال ف ناوهو ةنيرقلاو لاسلل >لا) نب فرعي ليزلا رعي“ لامساءنهو .لوق ا«( سنر ءاعع دارملان لاصلاةلاكرب ترعب ورلظللا
 ٠ نع لخ د١ هنار لآن رن انبارعص !لكفازه دعو ماالسالا رف لاو + ق حم راعتستوملرف مره حاد رايتخ لال زون لريبقلا ف 3
 زول ال: دمع قريب لولا لخ دوق الرا تين اذلا لخصولاو ثنحشالو !ىل وال لس دول ل خد | تح كانعم نإ ىرخ الر لا ره لخ دا ورا دلا و

 هتاخد نال تح قح عمر !تلمحامن او تنعتيال تن اكل )حب ىلواإلا لخدداو كح دن اك مليت الدال رثالالخداذأف تين اللبن كى دشلا لو مديل

 0 م 0

 انفااعنا



 | اكلة ولس يااا ىزاجاضلا نيو نيليشا حا واى غضا حملا نيب ه3 العلا ناببمنم ضرخلا زا لحا ناامكم لف هل نطعلا ىااهانعم نعيلو هلم
 زان لو هك ناالاو دحر !ةراعنسا ى |اهيلاهتر اعّتس !لوت هلسمانشتس لا انههوهو تيزالا نخلار و١ ققضحلا خحملا نير رعبس انملا نإبب نم ضرخلا ويزوكح نا
 خييرض ىف اهاعتؤتخشالاب ع زحباكوااهيسار ةخةكمسلا تلكا ىف اك قيس يلع فوطحملا /سل والان مءزجيلرق كك فوطعملا ى!قاثلا هلق تسلا قحنارلرف هعفوطعم
 فواوحل ءزج فوط ءملا نوكن ١ خل لحلو ىنئحوا حر اشلا طن تبأر سو ارك عجرملارك د قكيو ىهاقلا. ربع عام“ ضعى 5١سعملوت هش مريع ةحتاداسلا
 بولطلل ناك !ذامن !لوقني نإ لئاقلد ايضامو اعيراضمريلع فوطحملاو نوطعلا ف التخمإل ظنلا اسننا مزعل ملون همن لمأتف لا طرش ءزولا نم ابييرقءى ١ كرزعداميط
 ماعذوطعملا» فوطعملا فالتخال غالوف هعهالو لق لش لمات نسح ىضاملا هغعر اضملا فطعن ليقتسملا نعرابخمالا ميراضملا نشد معامل نعرابخجالا ىضاملا نم
 | نمقلل نبل محملا وا ئش وهي نحت واوبملع جبوتلاو ارمالا نم كف سن ععملا و ناراعضاب ئش دعو ارمالا ىلع ىطعب ناز وهن غليلع بهزيرإل تناواوس او الهف

 رس + ىبعوس“لا نطعانهو ىواضبسلالاقانك لعبي نعتلاوار ١ هلع ةيوتلاو] ُئَش
 ليعشمم ىطحل!ناقنيال حراشلا ناتنق ناقوس /_ فطحل ذو رح دعزعفلا/ 8 ١ تطعال .ثشسصيم

 .هيا) تيطعلا] ل ناىف بيزالر تعالرصلا مرعقيريف 0 . 2 ِ
 ل في ٌقتمف قلاسلا نوكن كلو اهانعم نحو جد نفك نيرا ذزالتخاب فطحلا

 اه ىتنم ةياخلل قحعرال ناالاوا قحبنععي توكل طش اهردب هذ ةياذل يرض ليي
 [ ري كك مموج

 انه نم دا لاقي نا كم نسحب سيل ضيازاهاارز

 لوك ىف ماللا ناىلاءامي|رافكلارما نم.لوت هلط لمان فلانه حرمت ولا ىف ءانغت سا نالاورخخإلا دوجوب تندر ىف نيا يشل لح نااىكايخلل
 خ هللا برتملوق هلل ميلا فاضملا نعيرضوعرمالا نم |
 (مكزجتو الوت حلط بوت نو اميلعمّشا باترحلمصلا
 , ('.| ىف امك لك هرو ءل و لكان هللا بوت ىلوق دف وطحم

 ْخ |عيعوعس ناز هلك اضيسلربضت لاح شم 0
 ا. ةسك وا تاملللوت كلاءاعو هةعيالو يدع ا 4 00 و 17

 را يسرح | قف رش رتغ ل والا مدرج انا نوكأ ناالا ندد رعي فطعلا نحت ةحتأ
 أ وكباهو :خل سأرلا ومجسرناب نوكي امبرتهشلا ع 9 3 0 دك ةوعو نه 1 د د2 وسار 5

 ع هس دوا تبجح همم | جوتي ئررمال نمشللس يبل أهن وقل قحدمج سيق ئجيسو كالا ندد
 ., تازند هلع يطع دع او ميف تي نمل برقي لمجع اعلا |ءلظنلا © سيلرلو لع اووطعم نوكب ناليصت“ بوتيوال ف نأذ كصز

 ؛ . | هتيعابر سكر روح بدع نا 2 وروريركل اريسفتملا ىف رخل 7 نعل هل سيل لو عاف كك 1 ا ولو

 ٍتخقي نحيا ىفرمولاسو ءىقت نع مرلا حسم لعجلا . دال اوت تياغ يل اري ناعل) سيل لق ايصن ءنكل ةهاظوهو ئقوارمثلا هل وق دعا
 جا ررضخ موقولفب ٍفيكلوقيوهو مرلا همهتو نعل سخي ا ا

 ن ايو اسم ْئشلارارمالا ىلع ىطحلاوز اهلا نا تبث

 طقفا مرح اجرب يلع فوطحملا كح فلاخيواب فوطعللوكح نا ركم مدل ىف قيسام

 0 0 ادارات مهي ر ام هوعني هر مرلاب ميس ٍِ ول مشلاء اعد ىف ىشراؤكلارم نم كل سبل غلا ن كيف ناالاو) ةحضطخاا نوكيأ 1

 حل و كل ذاور اتخا ضحملاو ! لها دراتخلا ضعبلات

 1 : 10 ِه

 احتفل ركلولا.اتسان وية بسانم الو قجرعكديوداييي نق
 هع 2

 <, |ةراحلاربدلا ىفو هنقس تالا ةنيفسلا تحت لاقيد

 نعربرج نبا ىور١نكهو ىهنا يالا نه تلزنذ
 8: | هلرق لعن وطعم ل لك روتملار ىلا ىف نك ةداتن !ةرلاعلل نوكيف مكزديوأ ةعافشلابلط كل نوكي جّيداذ مملع هلل بوي حماغشلا

 ٍِ كيل اول تي رولا هئالصم هيلع هو جنامنا ليقو تلتف ميلع علينا هشلان اتساعا نا قورق شب

 أ سك اصلا رام نس ديس | تكونا حب السلا لع اقف مهلعوع نيرا دبا أس رح عي مالسلا
 1 ا ا

 ير هلا كل رسال عر بزي ارا سولت كاف أشك لحل صرك ةزقو نويلو يلع ىرجام ازهورمل قيارهلا ١ نمىإ فطملاارعنم زرت 0لطن دال ا ا دج ا 9
 4 ا ا ا زركإ كا .ربرم 2 3 5 3 : 3 و م -

 يعد هقد لاس ياام ل ناضل | تعشال سيال ءلقد مسد نفكنيزلا نماؤط عطقيم لو ىلهفوطحو هلع
 ا 00 ا 0 لا ا

 نظفت اط تبكد رافكلا نم دفئاط لتن هيف ناف ى رمسفملا ممزيراريكلهي نااماف هرم كلام هنا ناةعملاو اهييةضرتعم ا مجئشرمالا

« 

 رص مهم ي جيس

 مهددا

 :٠ امكوجا حقو قتلت : ١ك سيل ل اعتملوت ومهنم

 اذ ملا ا ا نار انا تنافائثظما نم كار سلورمكلا لعا وص نامه نيو ااوملسا ناحل عيوتيوا

 © |فاشكلا ةردذامن ىرخا بصق ىف مدععصق ىفأ | . سب : 0 80
 لماتنت ليت !نكةحصلاب نر يقم سيل خا رعطقملا | 22 سس 2 : 2| كاعت موق ةطضوطعم زل بوتيرا قات لوف نادن*| | |وعنمم تحي ثرمجلا ني شلل سيم لوق جوج وهاذا نيبو صال ظن ههرازنال ثوعب

 دمر, ناوريشلا ةيشاحى١ هلع هرامقإل عي 5-0-5 روزانا وو بابل ؟ لوبن لجأ قت فتيل زيلع دكو ينك دورمالا الكف قبس كلون لع فطحل
 نوكل ىنسنإلا شمر لوق ضر باو لاوس ٠ تسر رصموس كش سكش لع اهدياير وكب ناب ىلاكياذلا نعم ا هذ لصالا نكت فطحل !فورحيف انههتسعنلو
 1 /((نسررةيشاحملا ىفانماقباس لاثملا نرم اركز اهل ىح حشو ا نوكيف ةيآفلا ى عتحوسوتو طرش هام نفح مل ةياغيوا سحب ام نوكب جوي !نسممارما قباسلا
 ب مسار اح كمسلا تلكا يش رحم ا ١لوالالاتمىحف طرش هيالصتمؤ لو”لاضعدنوكوال الا ىمزج يناثلا نركنا ةعملاو ىرنعوا ربع الاوؤلا «رنعيلوت

 | رهاقل اربكىلرنحريعض عر اجراو ليللا :رسع ىلع ئ حابصلا ناف حابسعلا ةححةحراملا تمن لئاقلا لرتررجإلا ملطم ىحوهم الس ىلاعت ملأ ىناشلا لاثمر
 ا ”يلعرضرتعار ماذوطعم نركب ناءلزت ( م سر بسجل اهلبق اب الصنم نوب نار جياهرورجن ال ىلاتملك ١نكه سلو دراب ضلكتواريغب نع

 ١! | ةيساعفلا طع نسجت اوك سحلب ليظتسملا نعر (يخبالا رخال نمهوب ىنع مل نغير يضحإل امه حا نم ب ولطمللا ناك | ذإ نمسح ىض املا لع ليقتسسملا ضطعع ناب
 5” أد الا تاب منع ب ايجو ليقتسملاو ىض املا ١ نيلحفلا ىلا ةبسنلاب اليحب رجب اهنيب ناعم تويشلا رخل نمو >رىتل اايه صح! نم برلطن ناك اذا متيمس الا دع

 |  ىقث ءا نت | ىنحملا ناكس يل اع طعو هدامنايبو ميراضملاو ىضالا قلطم الدريس >/)و لحفل نلطمال ىض ار وس الا نمرلبق امىلعروكا 0 /
 |٠ قسيلر مميلع ةروتلاو شى | نيرمال الحا كلل سبل حملا ناك نع فطعولو عملا ثيح نم تق. لشاطالو لابقتس الا ف هبلع ةبوتل او لاح ف لرصالا
 + ؟«نمافرط عطفيظ و يكحلاريزعلا هلءادلسم نم ”لاوصنناامد هلدإ هسح», ةراعتس دلل تحمد د1 نيب .ةمسيانم ل لد تم سد ارسلا نمل نعش من ركعم مالكلا نعص الذ



 0 ا ضرل /] 5! نك بج-اعل ناو هئاراج منمو وتل الها نمنو دككلا ىازتكآلا: هلس سرتقلا ةليل ىاوعىلاتلق فامكلرت هلس
 ذ ءاجانلرظك ىزاجم ل اعتس الا ١نه ري زرعتستو لاق .ءلرق هل اهلبق اممكح ىفبى !هلبق امين ىلزت هيل ال الاد لخ د اهلتت اهل زج ق عزب امم ناكن ا هنا دربملا نخل قنر
 :نالالع مم“ اهعتسا مضتقمب اهل وخد ناكامل نكل انا فطعلا ىف :ليعتسم ترا كلف فطعلاو ءةيالا ىاازاجلاد ةقيقحلا نيب عمجلا مري تلق ناذ سيز ةتحمرقلا
 . . ةزاصفلا لو 8س ناسجرب نانتس | حاصلا ىف تنتسا لا هشيرم ار ةد|رنالا ىف زاجيلاو ةقيقحا نيب ممل امو زلوه امنا عنتممللاو ةدلرا الب ضنا ةياغلا خصم زاجل لرالارا
 دراصخن مدراوي د ليصف ماصلاى ايكنيرنعملا يب اكزش عز يصفلا نك املو ليصن) مهره لبردشز ا ك درك ن دركزاب هع سيلا نه كلاب لاصفلا نال ءاميإ
 هلوق كلك ناس اس ن نيودو سعلاو نتاخسا شا رط ملمصلا ىف ولام طير هك ليمصفلا ىازئاوهو لاقف ةأرتشالا مراشلا عفر ىرتنا هش نجر دامز |مهنييتش
 ل 8 0 لا مانلآو ءنمارب لبا ةركريش عيرت 00 نضبرم عمج تعرللك ميرق مج
 . لاضملا تنتسا غعملان ىرقلا ننانيسالا مق وتيالوا
 اضياوعرقلا تنتس ا تح رقلا ىلا ناننسالا ىتشاو
 امادرفلا طم جو متل ىف مزجريغو أ اهسار ةحكيسلا تلك قا اهل أمل ءزجس| ملت هللس نم ممملوق ىف نما ناعج ناريصضلا رق . 0 ِ - | ولعل يني نيبدل ف هللس وتلا ىارلعتيزز الق هلش
 لرد ةلاساؤ ا مايرينو ديدي فلو انتسنالا و ان ارطوومج ليبصف رتل فلا لي لس عج رجب يرخص بادو قيفحساسا ُه عم 1 فر ع 1 5 ناو لمهاظ لاعن الا لادنالاب دارملا وزال نإ م 5 1 مهلوقكيغم ابمقحي ةياذلا نا ركوكل وركن ل !ؤ ميلع ةوطعملا سا عض اوم ناين لاحذ “لا ىف اماو ءامسالا فوهات رولا : 26 3 معطر الارعايق عم طعلل قدعر وكن هرم ام نا لاو ١ | بسقعي فولط عللراتبسازمب ياهل احم مايق مم فطعلل لعتستواهعضوم ىىلا| رمل وادب لاقف نايا اهصم ل تسسسسسيسيقملاب 27 031 !!يرصموأاناكمواات امزاذظ مضوملا نمسا ءاوس مدي : ليصفت ى ايسواهّلبفأمبف لخاداه سبا نا عزنا ةئيرقلا مرعو قالطالارن ف 0 ا 0 : 5 : لاب ىالوق هلظراهسال العزتحل خد اذا ىامامس الا ىف
 مايقلأ سغاطعوط موه ءارل ضيم نيل ى زل ليمصفلاو هور راو ةلصصو ادة .برةلج عج كيف تال تح فءارإ ضم اشيل ىز] رس صقلاوهورهرق ردك عرقلاو تياق لحجت نامالكلا طعممرلاةياقد1لات هلكيوس الا

 تا هال ل ١. ايل حب ١١١ أ |تفظكحادربالف نيمسقلا نبب لباقتلا ققحأ ةأرتب
 نب دواكر ارضي: ماو نيرا تدال قنا «هفلر 0 ةا نك ل نا ماه 3 5 قالا 10 فيكن ص ع

 مضارم نايا لاعتالازا بعضاوموراجذال لكازهد قوحل هيرو غبن ارياف لدار هلك رشح تبيح 5 حج 5200 30 للوقت هلل ةحجراكم ى ىلا لغسدرلاهكملرق
 درر فكل والاف ةنتبسةلحوم ةياغو إل هتك باغ لحب للادفالاذ ةححبركل متسا| | راك ددسع ىاددصلا لان هل للا فلل ذ

 1 ١ ال1 لكل ارح يارا درا
 5 : - اراهعيرس ل رق ق هسارييسلاك لوت هلل ءاسبناالا ىلا ول ماا لل وامازتجل نمروكيف تس ىلوقب نادتماهسب امرهم تتر اذا هاندا تع الا تامانلر فك وخلارامتع ا بسخا مئاول 7
 مرد ةاعبم لج هزه نأذ ده تجدد نا تجي وفك انآ و كلل ذكر ا6أ (ةلظلوخرلا ىلاريداواهعتال ىاريلاءاهتنال لت هلك
 ' لف ١ ىلا ل َ حدف قمح ءارشلا تجحرت وق ىل ىاءاسنلا جورخلوت
 اًامكمراو اهلاتمتالعو لوآلل ناكامكبارعجلا نم] هل نسيلواهلبقامب زماوهر لق كلغ لنص نال ىااهغال لزق هلل شح

 20 را ا
 هلك 5: 3 3

 !نمنمتطعا نوكتاكزته مديرا هت طيصي لج انلا ميو خان كضو يلا "تالا
 درجرل أيغملا ىونب يك ببسلاو ءازجاروجربى جني
 لخردا ّىحتسلس اانلون ىف قحتاميلع درداو ةياغلا
 ربغرهت ث نجلا مالسالاب نيراينا منارعم ىكدحمب ةنححلا

 5 ١ هش قحيروكتن ايفملا بفحت ةياغلا ناامكم يلع فوطعللابقعي نعم ]الوازع ض حل وطال 2نوكت رضياهيببسلا تيرعت لوايآنل ومرطب ١ ل ا اس يس 1 5 ه2 هلق نت مبسم :
 لكل تملكد مث رعلا مالك اهلريظن الوم ايقفلاايعرتخلا ةراعتاسا زر هوتلصا الا | عامس نال جا هتفلا تخمر هلو ءافلا تحب

 ذ_لخلد عرقلا نا ثيح نمت لع رقلا قحلو ( /سر ب ]وج لا ومش ينم« مراسعل اربعان اكوم ىأ هلسع رشم «7مالس الا زجشى ١ هلع
 نيب ادمجلال صأ5 ةةيقح ننيح نوكين ةياخلا غعم هيف ناك غرقلا انتساب ىعنس ل [صفلا نآنتسم ! نا كي نمر نطعلا ىنعم هيف ناك نانتس الا
 وا تلق ول اءاهتنالا ىلع لزق مرسل هز ,مبنصنلا لحن وف نوكيف اههلبت املا رخ تصر سق لدالا نال ذ/ وال ناكامكملوق ( 1١ نر «ر هوتي امكز اهللو :قيقدحلا

 رصل لايت كس ناطرشلا هرع ناذ دلوقت كسل سنه

 . |لعفلا ىف ةياذلل ف جوكتاعم نارشلا هجر هيلا راد هتنالل مل صيويه نعل ةدداخس
 ةعلاسس ا 3 0 | قه نعم زا يهل رفتس دارا

 مدت جوك هرحلو ا ديبجن ايلا رع: ىل مفعم ةازا للف رقت ةءلرأذ 0 ورم و تشم لبا تاياشمم
 قوق نوكي ةنجم للود نييحس متلس الا لب ةنجب لل وخد مد
 نا ءازجلاو ةةياخلا نيب زتبس انلل جو لاقي نابوص الاف

 / ياو ا حويل 0 درذ اوز اهلا ىف طرشب سيل د3 العلا نقر عب تايئزجبل
 ةلخمالا ذل ءارقلازط لعو ؟ةدابزل للئاسم ازه لعد لاقف هقفلا نم ثلنلا نم | تملا علا غلى ةحركبرلا ذا يلهث نح
 [هأيا ءاهقفل لل عج جو لذ ضدحلا ثطعلا ىف ليعتسم

 امهر 11 ناطرشلالرت اه لسرريونت ءايبنالا قحرانلا تاموغلكتملارابتعاى انوكب نإ غلعي لب جراخلا ىفان وكي نا بجبال ءا سس الاو ءاهتشاالاا نع
 :الاف ةنجبللخ د! ق>حتملس اوغرختألا ايبسر صل رطص نازل كمال نعم ملو ( 1١ سر,« رابين الا دع ل درخجلا ةىصو رت مر لصلا نوكل اح

 هع اهل امبالصتم اهب ام ناك لب هع :نيز مان قحم وقلا قءاجرخ زلاتياخلا نعم لطب لوت ( 19 سررثابلا نم« زنجلا لوخرل ببس هين

 هلكت ءاهتنالا دع.2) 2 سللرخحالا تيحالصو دارتمالل | :

 خ01 ةازا يلو ةياذلا نيبتبس نميللاببس ص ىفاذلاوأمبس لالا نوكف يسب سا لجن
 نمتياخلا :لزنمب هنمادرصفقمن رك ببسمر ئشلاءازح

 ةفللا منم نخب نمم تاداب زل محا ص نسما نيرمحم مامالا نا لاقي نا نعيمو ةراعتسالا » نه لعريعرشلا م امحنالا عنرضتو ضححلا فطعلل ةراهتسم

 ٠ ةيئارشبب اصاقملا »نه ىف حنات تآيئبملا نم امج نركك حيل« يروج مج ىيرجلاك هس« ةرصأ5 ةقيقح نركب

 تببسا اره ىزلا لعفلا نا هيل لل عفلا نال هلوق

 8 !آوطمحلل رادتسم تاجا زهر نمت ناةتيلكلا ا ام دل ديب ىهن
 ضل وطحلل 8 ازهر نعت ناةتيادلا قصب اين وجنس ايكراز لل جو ىجذي ا دبدملا زدت نو هلق جامبو نكات

 ابق >] |هق للدت هللاعر ار لاقا نك سل ةربع لف ظافل الا بلاوت نم اعملا نخ-ا ىف ةإخلا لعن وموت ماركلا'ءاهقفلا نا لاقي نو اهامس لوق فك



 اع ايخملا نا ىلا ىف وب | نهو برمضلل ى امل ءاهنن اوؤصي لوت هل لاثمالا رتب !!سسمم.لرت هل نوركزاو ويصر يويص ز او أ حايص حلصلا لذ ريصت قحلات هلس
 غلا ناقل ءلوق هكسولقلا تالز نمزلاتسسزا 9| ات تمم تسبل رض مزع هكاحرش سبلريونتلا ىف امن بوضل مرعى !هخل!ايخلا سيلو هل :ةياغ مايصلاو برضلا
 بضل هرم وهو طرشلاد وبولازح ريعباص ىفنل 3 0ك بلقلا :ةقر ةمحرلار نرش زيك ارب ناويه حارصلا ف .فمضلا ةياهق .نوكلالاص ,حايصلا نوكل ليل
 د |رملا نا ىلع غيصومراشلا لاق هد لوصول نايتنالاب دارملا نل ىلع لومحرهف سشممب سيل نايتنالا تا ىمرونتلا قامو زياد ارتمازل لص ناو لق هلل اصلاح
 اهنال لوق 9س برالا نتن عوف ١ نكن دينار ون تشهي .ةي ضتنلاو فضل يال غنملاب طيتترم ىننرخت قحلرق نا ىلا ىف نهر نايتالل ىامل ءامهتنا ءلرق هكربرت كحل ناتالإب
 ديعا د ةبرتلا ناو دامن ماركل اما و ماوحل للا تبسنلاب | نه نا تلق ناذ خل زا دوهو لو 3 اناحالهف وكف ةيرمالو ربخلل ءلغلا ةحح ابا ةينْضَتلا نأف ناسا
 اهاووهت شكل ماوحل للاح بلاخلاو بلاذلا دعم اكجلالا ءانب نا تلق ناتنالل ماهتنا رةينعملاربتحي ند نكت يي نإيتالا كزن ىل !ةيعا د تي سذتلاربتهب نإ نكميرجل ناتالا كن ىلا

 مشل بايرهت هاهغ برالا ىهتنسمز نايتالاةيضتلا ىغتال . نتاللو هلجريرتن نوليل ترودو سمنت حس
 ,ةنزتل لرميبلاو ١ ىتنم ل ينل ارضعب قو نازجو تنكر رجا فورح ١ راذااردا الأ دا 3

 نازجر راكزانداتسيا زابر اهنالاز نات الل ىتنما م دوب ب و اجو تكم
 ةحاتفل لمح ى المحل حلل برالا ىتسصو انك| | ناذ ىلإ: ةياؤلل اثم الهر حى رع يصت تدق ررض] ل ناك تاادايزل ل3 ةروكّنللا

 ل
 ةيرغتللبط اذلا لكتملا ق١ نإ ى الا ظات١ ناف كرت هلع

 لةتملانالارح بعريصي الو تيل بطاخلل هرخيرلد اولمحرلا نايل ءاهتنا صن ايصلا ايصل ادت نوت نارلصنر يطال جوخ

0 
 يي رع در ال لورا رطقنالةنزنل ركل ل ضل درج اهتمالل لص ربنا نال ةازاججلا نم زهرتعربت

 و نعم نوكتف ةبأحليي صيف تنال نإينالا داي زل حا دوم حاحا الاه
 بطاخيل لع فرتي تلاوة تا منال تنميل 3 فيلو هان نأ ىيبرضتىكل كتاب نملك

 متثحاي وربلغا كرتكزان لوقت امكمل ايضفمو ضعبلل
 صخشلا)ىن لرضعن نركن الاقي نابوصالا ورع
 ن اتالاز اذ مين نحل ايف زويا .نكلز اج ناو ضعبلل اببس
 نانا روكمرحل ةرنع أل! ىسضتلاببس سيئر خلا دع

 فلام مولحلا :فيسصر قت لاف وللا ةفيسجاال رة رهرحو رصف ةل نعى رولا قحشطأء ناوولجتبنا فروخ ديلو ةلثمالانمرتركذام فالؤجيلاايضغمأ | ملا اثماز ا ا نإ عا ل و كاين تم
 الت بزل ءاميا نع نخيلاولف لذ لش ةداعل 0 ناذ ةازاجلل ةماقنتس ا مرعل ىف هسفن ىزايهال ناس لاو مالسلاك لكتملل الحف ناكأ |, 6” ىأ كهل دك ااهذ اانا اذه. ؤ3: ضل ..اذ ةاناىلل ةماقت

 "اهل كتارل ىا غلا دعخل كت ىا ىتنمل الع فرطعم نحف 00 لل دل م اح 1 كما الق ا لو ةداملا) ص
 ' تلو ناينالا مرع جرصلا ير ط شلاهرحى ليف ءلرق| |.” لماع روج ةخيمصل ةنجب تانهلو ة دال ءسفن
 ”لوصوم ناتنأالا بيقعى ضتو ىارلذ الوص وم" هرحب تاردانانرحى نيعف كعضو كتتاول ن ليف ناكذ ف طعلل ةراعتسم لمتنا

 ةيعاصو تميل هلكزلا تايرل ناذ ةربعق تعي الف 2 0 هلع هلع 2 35
 رمارعب ىرختلاو ناتنإلا عرعرهد فلا دوجدلارح اًناعتسالا اره ىف بذالا نال ثني نايتالا نع(يلرتم ىرختو هاتاو !رذتنملو «اتادا

 ءافلا تعم قحن لكل يلد#برق التالت هلكأ | ملل 2.2 . ل. ىلع ل . 1
 . | لابن بهو بيقعتللءافلاوةياغلل حرا هيت تسسناواولا ةععاوقوكليقو ىلا لارييقتس ل اغلا عه تادجأ اف ءافلاف

 ليمق و ملون هكلش حبو !تلعج اذان لون هل ةياذلا 000 0 0 ل ا اح د د ا
 بيترتلاربتحي لف بضاملوت هلل ىلاتعلاممامالا لئاقلا وكي نادال نوف ملك ميكو رك احلا )وه لاصنالا ةراعتسالل ازوجل !نحل
 ناذ ىَتْلاو ناتألا هرعنبحلا ةءرحل جطرشلاف دا 5 ل : 5 تارا 3
 نيعاريصيلا شل وجو فولد 0 "انس هيسابالليقو كلتا تعب ؤوطعم [موزجم نوكيل فل الاطاقدهأب ى لدتا هلق
 اوبل وس توطعم هنو هوتي ام بارع” ارسرقت نإيبال نعل ار صام نآيب انلق منال

 واولا هم ناذثكاواولا فوعيلق هططسارحربعلا| (* ٠ . ايم اقدر عده“ ]و ف غنم نو دقن
 ا ا ارجل افورح .0لم تف هب ةربعال طق اسف غنللا نو >غنلا ىلع

 ليتدلوت هلكؤلب ىالمو نغ هل وتدل ل مانرمامأ تان ْ :ما) وا لاق ناك تباسلا مالكلا نومغ د

 ا ا ا يا اا م 0
 فدرت هللش برعلاتاذل نمل مزحلا ةلحىدضتلا| | نيصلملاوه,أرلا ىلع لخ-داببف قاصل الل ءابلا هيلع نه فطعاهنع خا فل ارحب

 ناقالصاح كليمل تهل ةراعتاكالا نايبو انلقام عار همك مهلا داع 0 0 20
 تاز بارا وجو لإن تكت التاق تيريشا لاقول قالا بححصتو اهئزاجيق اوبلاو خللا ىف !هلصاوه له هب

 لاقازك ف نقلا صح بجي. ءاتل مسكي تينز لجحرل لاقول 00 ا اللا ا يودتسل :
 فرعوني ام لو ولك تي دهدارللا 0 :ا] *2]اربتسنالا صين اريشركلا نوكي ريت طن ن مركب ربحا انه كنم

 طوقس جالا ةراشا لعل لماتف ملوت هلي مالكلا باج ًِ 1 9 : .
 ٠ غقناا ناوعللا نوكي ءنال خلاد اضن اامارهتلا| | لا ليتسا عصي زال حرعيسلا نوكف ان ةطنعلرلو اهيبمر ملا ناك ضلاوه» يل ال خو
 ةهورحى بعت هل لنع ىرذتتلا نجدد كليلع نايثالا - -
 سالف مزاوجلا نم اضياوهو ن لل رخرم نوكي جمتال نفي الاه نالف ايناثاماوروصتم ريع يلع نايتالا مرع مهبط يش ار نعى نذتتلا دوو ناف نسما نعم
 دنلاب هلا قدعترهو قاصلالل لات هلكوس الا ىل الحفل نعم رج اه لأمك تيم اشاورجلاذورحلاعملاذورح نموااهنمو لاق كف لمان فل الاطقسي ناأبضيا

 ' | لع لخا للا ءايلا ازهوءابلا لخررت ىءارعتصتو لاذ هلك ءايل رص اوه قاصلالا عا نههلوت هل نصل لهنا رطلاو هب قمعلملاره ىلرق هلل هب لاصتاار
 نرو لع هلوكملاد كيكابم ِن اًمييغقلاوازيفق نونسوهركب لاق هلل ق اصل الا ةعجار :نباقلل نإ لبق انلو اضيق اصلاالا نعص انهه نقمياو ةلباقلل ءاب نانثالا
 ٠؟تاوس الا ماحف الإ هلع قر« ةيدر ةطنح نمركب ليقول لضال ناذ الثم ىا ب يجتطنحنكنلاق هلك نيا سهنلا رش ىف دل لاا نك اص فصنو عاصرونتلا

 كسفرلق اوس «ةياذللانهه تحتال حايصل للبق ملقاءنإ تنير ن اذ لو يصت حل 3( سصد باوجب ]| وسرنم «عظع الامال لاربع ناكومى ١
 ٠ انوتريطورشلا نمزحاو لك ت افق نسمي ال نآنالا)نكو نآسم-ا ة/رختلا نال ناين الا ىلا وا دوه لب نأيت لل ايدهتدمم وصي النني سضتنلا نال تنجيول ه نؤيولو ةاتاقزتر
 01٠١| سررءريونتلاررثا نلا ىف انكم نايت لإ ءازج» للخلاو ب نضتللاربس وصي ال نايت الا نال كرمال عم ىلع لمحل يبخل, ىنع مح مكرلف ةياغلا نعل
 لو بيقعتلا لعل ني ءافلا نالزلاءافلا فرحملوت ( ١م( رثا د «الفالار رنمن انت بيفقع ىرذت ناف نغتافذ كتارل ىالوقكر صن م 1فطعلل ةراعتسم ءلوت
 هنعوع ات ايحرمحم جاهلا سبعلا "رش! نلا ف1 نكن مثلا مع لخريف جلا ضياعأبلا دتل الاكوه لي دوصقمربغ نمتلاذاولا نامشالا لوف ( 18 سم» 906 تش



 1( ل سلا نقع قحلا| نه نوكي ثوح لق هل ئجعيس م ىلع رطبقل ]لق لاس بتسالا زهي ملا دبس ركلا ناكل ى 11 ناكولو كلوت لس

٠ 
 .|بلقلاوو نب حيحص الكل اانهههد مالكا ريصمسل بلقلار افيبامنا تلقولس نشنيححن وكي الذ بولقم رم لكنا نا ليست ولدنا تلق نآف

١ 
 كرك لا نمسا هسا هلاريتس | لوت هلل رقفلا ىف ترك ذام دع اضرب ساجلا ىف لاملا سار ضر لجلال ناي نمرلاسسلا طن لرش .لوق هه لاملا سار ربصلا نوكيو نيدضريغ ,نال هيلاولسملا تمويل د هيف املسم امي سرك نوكيف 1 نوكيت اءلؤ 0ك ابلابىلا ىرتشملا +! لسيف لق هلطولاسلا بر ىرتشملاوريلااملسم مثاببلاو لاملا سار نفت هيض ملم ىس ميدل |مهردغو لاحلا ىف نغلا ضن و ليكلا ةيمرلعمكةربتعم طن مشب لجحاعب لجحا عيب للا نارلع من م”الكلا بلق ىلا تجاحتلف

 كل ذو لق هش ضيقا لبست لا ىبتس الا .لوق ١ + أنا ىلرق هش ارح سبعرراص دملكتملا تنحي لوق هس قحلا لسع عيوقولا
 مرق ان لف ناب ذ اكريخ | لف لا عقب < :

 هلوق هلل اضبإارحربعلا نكي
 وا ناك اي ذاك تس نحلطالا وه

 نع هل
 غاروتن (ةلرلرق هلل ن ةلطالا
 ساقلتالا وبل تلا لعب تارا نه

 د اقتسللا نصح ا نال وعي نإ

 نركمال نسل تي سنت نا بلوق نم

 (ىسحم رابخالا ناذ سونمت ءاشاب الا
 | + ايلابو فني قاثل للرم هملايا
 |. د مرد ربح ةرريخ هربحا لوقت
 روق هلك ترالا وكس ةلانزك
 ءارسام لو هلك جر زلإ تاره
 نصلم اجو رولا كث وسام تا

 ,راىتعب و:ليلر قرولت ةئذاب

 رركشم طارتشا و جد امومع

 لاذ ارض امنا جبررخ رك ندالا
 ترج وواررفل إرم ةتسيرف صحوت

 هلع جلا مابلا دباعر نوكت ن
 روفلا نع سارق ت سحرا ذاامار
 اهيغدبلاغ ءانلا ةياعر نوكتالو

 درك نذالا ركن طربشي لف

 ةنيجلل ةحزملا دعمك لمحت نب
 نيمب لب ذ ىف نايبارمنقأم كك
 منجل هك لوق هلك ركن تف روفلا
 تجيرخسول ةرم ند“ ٠ صيف ثنححم ا
 بلوق هلش نالطلا مهيد نذاالب
 .سمرسل تلا جو كا ضامصيال
 لإ نوكيد لوق هل جو نحن ! دارا
 ازا را عمت ها ةيأخلا عحب
 دارتم ”لرمصت ةياخلا نا بس انملاو
 تسل امن شتسملا ناامكايؤللا

 ن ارممن لوقي نا لشاقلر ءنم
 سندانهه لصتملا ءانثتساالا
 ملتقنملا ءاشتسالا نكلويقت مب
 نكد نعملالا نوكي نب نقحقم
 دع ىلا معشر الا نوكت يحرر الو
 ناريتخاىلت نكل معمس لإ نوك
 زد ضن نآب لوق 0ك ىلا عشانا
 ١" ل١ عمم *زإلعج لا ياهلا

 هلل ع قولا زيشق هنن فلكل
 اءابل!ن لح ناذ زل1ىل و "لاو كلرق

 ن رسو رف قرهخ ١ نصلا ىف
 سايق هلام مراتسس

 باوجل اوس

 لق لامو ملام نوكيف كل نذأناباجورخجلا لا وكم ايليت لل فلك يخلق

 ركللا نييعت مزن ركح أ هنيحت مرعلو ةنيعمريغ أن كل ةطنحلا هبرارملازلا نيعمريغركلاو لف ( م سر
 1 انلوفك وعم جرت وريعش و | ةطنحا ل رقك مولع دج امثارش عبسالا م لايكم وه هس نلاركلاز الاد

 هيف هيمثوب ىدنلا ناملارتيمستد لاملا سار للقم تفرعمو م ولعت لجو انزد ١ نكدا نو يعم لايكمب الكا نك انلوتاك مردعم

 افورح

 ايسر[ لعل لق لاى ل اهبتسالار وجدا ضبقلا لقريش ركب طا
 «ةلطنح ضار كم تيرلشا لاق نابر كلا ىلا ضعلاافاضا ذاام ن “التعبد ذ نر

 أءزسلبلا يلاكيف دووم ار انمرمل3 ارك لق عرقعلا نه ناك كثيحرصلا نب

 هاذ حضي لا طث مش جنو نا هيف نيالذ نيخ يع اعيبم روك مرشركلا
 الف مشب تبحأ ن للقرلف هيراسل ف لااربتتس الازوجيالذا لاربتسا وي
 قالالل تناكالم يلا نا كل ورمل ضن ىف مق !ولارب افعى نحل الع مفيرح كرس
 رق مقوا اال مقلب اقصلم نوكنالو نالف مو نقب اق صطماربخ تربل ناعما ناك
 ةةلفر اقتربخلن لادا ذاامف المجال الا لكتلا كمت داصإربخم قلم ربخا نآفنالف
 نكد ىلإ ضتقم“)و نال اوهربملا مضتقم نال كعب نكل او( صلا دع رقي هنأ مرق

 ناك مرقانالف ناب ىتربخا نارفتل اوكي البال نركب الرابخلا ٌةيرعت ناقيالد
 اجرت ن[لاقولورخالا بتات نود علل عسل الا فكل ,(بلايرقت لون نال لدالك
 تنذر ارلا نم تجرح نا ةانعم نالز ورحل نةالارركةطزتشي ف ذايالارانلا نم
 أد مرهف تفصلا (نمعبوعتذ ثاذنالا ىف ةذوصوم ةركبؤهد ىذا بفصل مايد خه قلام
 ءار نوكتواروفلا ني ةنيرق سجس ولا هلع داقلاط نوكت منال يح ٍناَوُس

 نذا ناالارارلا نجح ن لل وقي ى اكل ن ذأ ناالاهلوق نالخجا هيلع ةبلانعابلا
 فكن ةرمنذالا جيو اذ الب جوري إكل هيف نذل راركت طرتشي ل هنأذ قلاط تناق كلا

 رتل رن ايزو نذل مقتس خر افتسلالا هينا دووم تسيل ءأبلا نال تنحل رحل
 نأيميطضرتسو ورم نذل دوبوب جزلة ورح فتن ةرما هدوجر ةكيتي ة اوت دلا نعش نركيف

 سازاجل من

 ارصل للبواتب نام عرراضملا نار دا جور كل نذالاراركت طرتشيف ارحاو ىفذلبالا
 نوكحين «قرفخ تقو ىاوجنلا ٌقرفخشلت !رقيام يح حقي رقر رصملاو ا هكباج اا يرق "ردا ع حم

 رد ع اسال شمع ولسلا وهجعي الزلل ل سلا طش مشب ل وق رب نت ورهف اذ نم
 ًاروكمو ىدردانيجانل فك :مرلعم ةفصر ةيضيراةتيفس

 هاا قينسلا نع قع ت اح نمل زجل علا لبعل | ءويقتسسم عطقنملاو لصتملا ءءا هل م ةدجحرزلا خورخرتمع رجوزلا بضنعك همم: :ل واللى الا لوحفملا ىلا هس | هسع م انيعتم منوكت لا نيتتس الا ىا هسع هيا سه + ةنومد لمح ناكاذا



 ”ازحلا نمنومها ءنا تلا لصالا "الخس ناكن او“ 35 ةملك ىف زاجللو مهلا يعاد ةردرمضلا تسبلو لصالا فالخ_مرققتلا ناي اضيا نع باهي نقو زلال وثلا نع بيحاو ىلوق هلس
 وو ذاتساداذأ ف لالخملا جد نم «دابع دارماولعا هدا رمح مامالا نعل فن نكس ]ضع مالك ل وق هل جدر اظقلد ءابلا ننحتاريشكف نحل ناك ا ذالعيص

 ىف ايكقاصلاالا ثنحوهو لال ىلا مايشل مناشم ف ,نجو برعلامالك ىف افصلم ضَتقنَق اصلالا فرحن لل التخملا مجسو ىف «لقرم هارون نييلوصالا ماما ناوعر
 ركورمالكلا ىف سيلخ انهماما - انشتتس الا محو ىفذاب اقصلم أجمرختإلا لاق هن ايد: انت الا نقب ىلا جورؤل اوه ىف ذا, الاملوق ىف فونملا ثاذ :يحرلا نجلا هشامسب
 أريثمك فزحا نه مز ناب منع باهي قو لايف تلا نعوىلوق هلس ل ةعياوةناوم ل الخنالا نان موش اوكا حن ى اذ 72د ليي نم جور فزع وويل ءابا
 ثشلاب ثنحيالف ءلوق هس لأ ةعجالا نوكى لو الاريرقتلا دعو هت قهدذالا صبى !تجرتجر امل 3مل ماننر لصملا ىف نيحلا ف نحو نم ْنتسملا ف نحوهر
 جوخ نذالاراركت طرتشيرولال هنا هريرقتر رقم لخد مفدةبنوجو امادرلا هج لقازك كشلاب لوزييال تف دقن لو هف يفا سهتجينك اءل فينعلا مره نا يقذ

 ياطخرعتلوق ىف لوخ لكك ن ذالا راركم طارنش ب اولاقولف تلاع
 ةيلقعلا نوفل نموت ككيوكل نذوب ن١إلا ىبنملا تويس
 (0[7نذ اريخدريغلا تيب لوخد ن' ملعب لقاع لك ناف
 وكلذ ناءلوت هلْس ةيظفللا هيسرفلا ى ئهرلزهحلا

 | طعس وميلع هنا همص ىلا نب, ىف لوخرلا <
 ماني كامل اليسري اكو لوق ©للس قالطنا ىر مقي"لخ ل وت

 هيد ةئيشمب قلاظ تنال ىف ءابلا نا فنصمل اممالكن

 مراشل لد للاععتسا هب دريمل د نإ ى ا طرشل !ةتمبلاعت
 انك فنصصملاو !ريري ال لاو فنصلل ةرابعّساممحي
 ملاعت النمو لوق حلك قاالطلا ىان ركيال لو هلع

 غل لدن قاحلو نذارجررخ كابن نذل ١تفوجلانةورجيرنمل نعمل

 0 يالا نحو د حىفصةجو ه) عب وعيال لع مالك كل كل ذاناباجيور ال !لوق

 نذالا اين كنيالذ كني ل والرجل للع و نذاالب ةرمدجرخ

 انيلقعلاةيمقلاومداقناسمن مكن ن ذب نال كنا تويباولخرمال هلقز ل خم

 .ةعيسنمب قلاط تنا هل هلوقذد ديالا ىنل امذؤب ناكوكلذ نأ لاعتلرقىثوتيظفللاو

 نامت ير الوقيألف مت هلام اش نا قلاط تناريرمرقت نوكيف طرشلا نعم لاحت هذا

 فاهلص|«تتاصلاللءابلا نا ةانعم ليلاوعتسا هيف دريولهنالطوشلا نحموابلا

 ادّتمش اءاشي ناالاأهق اق صلب نوكيالو هنا ئيشم اق صلم اقالطقلاط تناهنعملا
 يببلالاروكك نازل ل ذأب هيلع ضرتع كو هب قالطلا مقياالف طقرلعتالاي
 و هلياولجي لق ىفاكقالطلاقيف لاحت هثداةثيشم ببسبب قاط تنا ىنعملا نوكيو
 هغق ءاممقيال نا غضب نشا نالطلا لصالا نا باوهلو كحورماو هتزرق
 دعا نعم هجلا هيف رماسمالف هتداولع نافنحمل نعول هنالف و كوغو مت شيال ف

 ضيعبتلل 5س ؤربإوخعماو لات ءلرق قابلا ”ةخاشلا لاقر لماتف ب قالطلا وتد د
 بيزق ىتحيوفاووإلرعتس نوكي نإبب نلط مرض عبلاو وكسور ضعبا وعما نعملا نوكيف

 ةشازىاتلصاهنا#كلاءلاقو هبروماملابات نأ نوكي مسي ضعب ى الصفا
 كل نورسلو ضرف ال لكوئوكف لا نوط ظلاووكسؤرا رز وسمو علا ناك
 صضيعبتلا ناكرلويلاراصيالفأ#مضيعبتلا نال ةدإب .راؤضيعبشلا سيل ىا|
 كلك ل صالا فالخ هالو تدل كر ارتشنالا عزل نم بجس ميس

 ا ايل اكو 00 طل ةحقاصلالل و هلب لصالا قالا ةد:زلا
 1 00 طوف اكوا ل اف تلخداذااهنكل لاق [كرخ !قبرطب سأ 0 ويم نطيعبتلا

 اريقت ىلع يف لالخ )ل يلع : يب ْ باوج لاوس ِ د اوحفملدفل للطن ىلاذ يس اص الا مصسم]ق !ذاك :
 قيعالو هل دالا ةرثكم جت اياب كيلي اييملاب هايل

 بيجاو ضراولا نعةملاس ىرخاالا ةي ,ةل|تيقبف -- تضراعت لاقي الد ةسحاولا ديالا هلزتبال فاكإخ ىلو ما تاق 006-52 .ناكرب اللاهكرقب لباحت.
 ًارهظيألا بارصلا با اويانع تلق ميولتلا ىشاوحفا نك« لم انتميفو نعملا تلك نما داسف هيف ناالم ميل نيكزتلا نه لثم ناط وسما بح اص دايمن أب
 | تقو ىلااعونمم جورخلا نم منملا نوكىلعل نيزملا نؤأءت ىلا ى !ةةياخلا قعمج شل ذأ ناالاملوت نا نإوتلقوكت اب طصصالا ضارتع الل ررقاذا ضارتع الل .تقباطم
 37 ارنعالا اذه باويرل وكلوق لطبش 0 درخلكل نذالا بوجر ىلع ني ىفذا تقوالا ىا ]تقرلا نمت لوقلا كل 3نم! نالتلقر هسب نزحلا ىلا جو روفأ اقر و ىض “لف نذل
 مجوأن ىددع نآب باوجلا| نه صخور فلشلاب كمعيالف كنميال لو الاريرقتلا هنعو تقولا دعم نخاريرقت لع ناذاالب ى ”رثحا قرم جب :رخن كنج لئاقلا نأبإ

 ناب طوسنملا باص درلا|نهدرف املاس هجولا نه ىقم نال وتلا ناكترلا ضراعتاذاد ن ذا نا ىلع ءابلا ررفي ناوهو جورخلكذ نذالا بوبجو مهتقب ثلاث
 دنأب ط رسبملا ف باجاام ضوع باه ناباوصل اذ وللا ىثب اوحرضحب ىف لاقف ل“ ذل لا كلل ن ذأ نآب اجو رخمالا رقي ناي 2و
 ه0 هريرت وهف اذ ملا كوالا ةريكب بعيش

 دارملا اراك قالك قادت ةميرت ةفضالاق هللا
 قيمت لو هلع طقرلعي ال لإ لادن هنا ةئيشص قلخت نإ
 ضغناّرهلطلا نافظحا لق هلل لال ىف ا قالطلا
 دلاظعحلو كينرلاق درو ١ نكات هن را ترشابلل

 كلما دهكحز هرماو هتر رق ىاروغو هلك نتشادزاب عا
 داقرماب لاق نار انخغلر ىلا ىفةالشن املع نارنعمب غيل هلق
 ياأعت يلا فيضا لالا ىف حقي مترنقبو |ملعيرا مكي
 لمجال لق هل فرع: تزروهتلا لثمن دارم ذ ١ نيعلا ىلاو|
 نيلاز رمإ يملا زن اىهيصاو لاق لوت هل ءابلالعججب حا
 افنصن لوق نا ىلا ءامنا 8 لقاز تلارلرق هطلئغلا دع

 نعم مساءا لحفلا ناذ 8ساز غعم صمت هلنامهر
 قلاعت لوق ىف امك نيكاتلل ءابلا تيت لبق ا نكمسغتب
 هلل م نياارقلتال ىا ءكدهتلاىلاوكي ني ١قلتالو
 لوق هلل كلل سا سارلا نال لكلا نيهان زعلت |
 .| ىف !نك ن اهرب نبا ىنجترسا ملات خللا ىف .ل لص الزاهي
 .لو هلل ضييعبتلا هساوهو لق هلل ناكرالا لئاسر
 ضيعبتلاو قأصلالا ىف ءابلا كارتشاىاغقرتشالا
 كلوت هلك نموءابلا فدازتى !تدازدلا» ءلرت هللشل
 لوقلا!ةيعلا د ةرو ىضلا تسيلو لصالا نالخا ضي
 لعن يلو سيرا لوعفمريزمت نكعمناف ءابلا ةدابزب
 ”لوت لش وكس زربوكب نيا سمو ىامسفنب يسم
 ضيعبتلل  ابلا نكيرلا ذامنلوقي ”لئاس ناكل ءاجلمناو
 ا ةيفنعلاا هج اوك نع ضعت ماني نم
 ا - |ريسملا لإ ىف لات هل لب ءاج ناب ”اشلا
 هلل رسسمملا وهو رسما ى لزحفلا ليغ ىلا ىالحغ لا لاق
 لعفلا نال .لكهبدارسمل وت لس لحما لكى ! هلك اك



 نالت رخو هازل الل ىلع ن وكي الف راجي دولا نملك فل الا ظفلب لصت ١! ذا هد ةرأيحل | مرهغم نا يلع درم ناك املؤل 'ؤمصتي نا“لا وق ( وسر« مض مرلا نم”لا نه نما دافتسمضيصبتلا نوكبن

 نيدالاا ومساو ليق هئاكو البق ناكف ىلوق كلم ءابلل رو جل لمحل ناذ لحل ىلا ال ى 1 20الى لاق هلسرسمللل ىا وعملا لحي يف لاق هلسريلاب ىااج وق هلس |:
 نيب أم ناف داع نال الا لكى 1 لكل ١ بجو تسي ال لاق كم سارل ! ىلا ف اضمب سيل لحفلا نال زما مضت هلو لاق هلل لح ضعب ى ١ هضعب ىلرق هعرركس ررب ِخ
 ذل | لصع ١ مباصالا نافررسلا ىف لص إلف هش ناكرالا لئاسر ىلا نك بص ١وا نيعبصاب ملازم مئاص !كلئرلقم هلوت 0ث تاصلار نعتريلا عباصا ي
 كل هلث ليتانكفكل ا عم :مخلا عباصالا عطقب تي نلإ صن بجي امك كلب سمخملا عب اص الا عيسج مطقب تي سلا ف صن بجيب نهلو شطملاو نخحالا ىف | اع.

 نب لعلاا ني لق ©للس نيذاقلا نعني ووملا ناو ضيفنا ءبساني 1 نال بس انم رنا تلق ةبجاوب تسيل لكلارم اقمرثكالا تم اق نا تلق نأ لكلام افموبقال |
 ارلاوهعصاار جحر | غصحلا) مزاللا هلع لعفلا لعمل ل صال الخاضع او مت.لوقل ى نيالا ى ا لوعفملاريرقن ناف زال مجملرق هلم ألا ىلا لحفلا ىرعت نيرطب يا
 نما ىلع و مالا طعبو ةيبص انب ويصنف ًأضوت مسرع دنا ص نملا نا لاق ةرصشم نب ةديجشملا نتول مى ورز وعصرناره هلطكرا شمل نحف :لمجةيألا تراصن |
 بيت ى.اسي ماالكلا نال رو هله سال سسرس . عيبرالا بئاوجملا نحلا هه ةيص انلا ناف سارلا مبررا ضم هلك
 نونا درالكلاب ”ءراشلادارااذامرلعا هللادزاننورعتيملو لوقب قلعتم |
 ِ - 3 : تقوتل يجب تناكولو :لمجمةيآلا ناالرار الان اؤنه بلقلا
 ذلوؤصقملا | صخنلم رق لال ؤريتحلا ةءاضحملا دارت أبلا هيلع لد تل لريلاو | القنب داعب لال رتس الا ىل نيعباتلاوتنبا علا نم فلسلا
 سس يي ل ل لي تأ | فمي نصل مالا ن كل وظنلا لمت ةي ألا نا ماسرلو فتقوتلا
 / ذرباوسم١ يقرا طش لاب تحلق !ذااركدل اللا يرعتم لحفل لقب لا رخو اذار ولسمرتزاور غرمامك يصانلا ع :لخاد ةريغملا |[؛

 7 ب ل ةيع عي 6 5

 نخسا قارب ليل مشين نأ لب يلا تعيق ناك لذ للاي لمتموعلا نك
 3 هددت ىف
 اا رجوتثي ل كا دو لححلاب 1501 قاصلا عضتشم (غاو سارلا باديس تش "ل ضحب

 'تيشياغاو.لوت هللكرب ف سارلا مدروس تبثي نيت
3 00 

 يات فكل :يلا للصامبايصالاالرباضان اقم كل ذو نيالا بدار اراصف ةداعأ براسي رود سو تضل رك نيد جوت, ثسيربالا يسم (قريزتلاو للا ىلإ نعتم لصفلا |.
 فانا يراد مهيس اسف ع مرش اوذك هدأ تسرع 0
 نا ضد ىلا ةيلورل ضيعتني ل رمتفيدحإ قياورثعلاؤه ضيعبشلا ابل ير برو تع او
 ١> محم ةثاوه شل لمذ نوكين هضمدوا سال كدا نارليرل النازل نحف لب ذك ىلا الا دج نسما ةامر فج نات ٌ

 ناكواوساضرق سارلا ميروعم نركيف سارلا عيرر رقم ىهةيبصانلا )ناي متيصان دع 0 ديعر ا ىضرم وتسكن او مت لول ناف ءوضرلا نعنفلخ-

 ليلا فسأديتسسا تشب هنآو ليوطا هفضل لا هلكولعباصا تشب
 المت ىف هيرقت لخر مند

 اسنلاوتملواطناغلا نمركسم سا ماج | فس 1
 5 امى هير زل اييطا نصص ومع اًءاماوسجشملذ

 دود نيلاو هترلاف هوضولا ةلماعم لم اعينةيقلغلا |:
 ازيك ىرر سض ءوضول ىف سيلاو مجرل ل سقم اعيلس 1 ١

 ١ مع 4 ٍِ 2 3

 - "ل اجولا ىف دلماعم لم ديف ءوضولا نعفلخب رز وكي ياو ركهوجوب ا ودعم للادتلوقل
 مل ا ل هلك ؤءابلاف اير رض نوكيومتسلا ىف امغتس باهيتسا
 برص نآتبرض كيفكيارارعل ا +لوق ىثو ةروه شل ةةنسلاب هيف ب ًاديّتسنالا تبلت الو نيلاو [ث [لسغ عطا خلا عسانا تلت ناف ةشاذيو اتلص
 اح هلك _ غلا ده ل عدد للا ىفطرش باعيتسالا ناعم نيلجرلا

 | بوضر فل !ىلعدل ملوقن مارثالل ىعوزئ اج لثمب ةدايرلاد نيعار نلل ةبرعض ةجسرلل؟] نيرا ىلع تسلا نإ تلت لص لاوكت نلذملا نخاملف
  1ةلاو ضلخالانيفخحل ىلا لسغ 2 _. .٠  3هلم

  1نركي رش ةلعتسالاو هلوتسالاتغللا ىف طك قيتفح حر دولا اهب لصتي ناالاآني
 ةناونوهر فالعمل لذم نم رع مزلي ناباركح وكي قو طسل رزة ا ا سس وم : سس كر امنا لوت ىلعت ل انالو ءلوت هل ث فلق 4 ُ .

 كدوكرل ديد 2غل لعل لوقي نابت دولا ظفلاب لصي نآف هيلع بمن كي 1
 يزعج اكتملت تاكل تلخ راف هواداالمظفجيرلع بجيت نكلو مازلال عما 3

5 

 لغو مقردل هولا نادال

 هرب

 تاز لص دنألا ف ءاملا تلعجل ب اعينس الا قحىف ريال
 مر اعل مالسلا يلع لوت ىعر هلت رهشملا ثيرسمل ةلالدب
 النير !طسمونلا هل لاق من لس اي نيراخ عدد !دوناكور

 ةضح  ةضر اسمر طرعلاب ل "للعلا نا
 5 5 ارق

 ٍّ *طاقسلالا نعةيلائلل ىلا ضرالا ريزيب ب ضو !نكم كيفك ناكا مشان امعاي
 2 اذا مهردؤلب حمر اوف مهر فلا عاهدوا انه ترجلو اذه تحبالثم لوقيراب نيعاز للاد وجد خو ىونجلا طعام حا ب ضن[

 2. تاضواعملا نمو ارملاو هزللا بس اني قاصن الازم از ردن لأ نال ا نييزءاولو اين اك نيعإر نلاو مجول ةبيضلا لعجب 7 9| تاضواعلا نمدارللو هزلايساني قاصنالؤمازلال اعي تاصلالرابلا 0 5
 ا[ 0 *ةهربنر 2+ 0 2 , اصب و لسان باسو

 ْ ووعيمسملا ن العلمي: ضوعلا نعطق كأني الو لص اميف ضوعلا نوكيا مع تصومفتيف لكلا وسا رج لا كلل نبالاقد نيعازنلاوأ جن“
 323 م ع 55 5 يس 158 ضعي ىف ب طضمرامع كب صس ناأيناثاو باعيتسالا ع

 51 هرد_دلالع انت مقلط اهجوزل ةزمل ]لوقت ناب امهرنعقالطلا ف تامعتسااذا ريبم نااهضعب ىف دس اسلا فصن ىلا مس نإ تاياورلا| 5“
 - [دعسضك 6 121152720716162 | نط !اهبضعب ىفو نينفذر ملا ىلا اهضعب ىلو ميظكو هم
 1 ا راع و زها رتسب قش ا نذد حاونعلا فئار ىلع ةلال زعوا ةوساوانيزشلا, روما هضمي ىو بوضلا

 ةرهاظ نم داهناسيإ ناك أمل زلل قيقحن ال .لوق تيل وهشملا فيي سلا نه لثمن ىا هلثمجيلرت هلت باتتكلا دعى! ةدابزلاو ىلرق هلل رب تن هج ثيرصللا لهأ خ
 هلووالعتس الل ةعوضرم ىلع ن للا اميام”لكلا له ىلا اشلارباتححا علل نكس يلو ةطساوالب ى ايلدالعضو م ازلالل تعوض ومولعن ا مازل الل هكر فنصعللا | م
 ,صاخلا ىف ماعل ليعتسا ناذ زوجت ل يبس مخ ١ نه سيلو نصااخلل غرم الا لارعتسا ليست نم انهو مازال ىو رصملا لاق ا نلفمازل الاومعو ىبكحلاو ةيقحلا ناورف ينج
 "يلع ملكا جوخ لو لشن جد بكر لاقيازلد كريو ملوق هسه رد هلا ىار نكن .لوت هلل لرقم ىف ارت اكد قيقتح ص اخس سنا ترجح نم الفاع منا ثميح نم |
 ... الار نب سلا مالكلاب لمقنا نا عمسذ ظفحلا موزل ىلا ةمزل لؤعاني د فل الا مرزلوهر ملول نم نعفلا ىلع وقل ريغُم نإيب معيددل وق ناف يلع بج نكاد ملرق

 ضر اهللاي د ارملا ناف لامب قاتعلاو لاب قالطلا نعنيقلال نهر رتحا ضل تاضواعملا ف لال هش خالص ناالا هلوقب مملار شا ميلا ريذملا نايسلا ناشيوع
 ىف ىلعتناك اذى ازا مج/ لزق هلل ىضر اعريع ىاايلص  لرت لس دب اقصلص ناك يشمل مزلا ذا ئشلا ناذ موزللا بس اني. وق هل لاحاقس الا نص نعتيلآغلل يف
 ذهكلا نط اب سملا ره ربسملا ناري !زلةيصقملا لزق ( لرتر بلا وس ل ا ومسو رمق ل سه رض وعولع وخر ى دل سم از لول لمص مايل نعمت تضمحلا تأضرا

 يم ع ل اتت حاف ع” كا



 دصع
 7 ْ امك لافت لو هل لاو لع نالط دنالاثثآب نالطلا نركيو لال الا كملت ةجسوزل ىلع مجوز ى ا يبجي 0لس .ةراجمالا)عيبلا ىف ءابلا نعت لكن اواي ىازلازاك كملرت تل
 لملك د تاض والاب ىحزطلا نيل لف ى !إنحليرلع:.لرق ه2 لامالب ولا نوكي مدا زلا نول سلرق كلسس لال الا كمل بج لاذ طعام هخلطن فلاب ثلث مقلط لاق اذا
 1 ل الطلاو يضرعلل لص للملا نأب نيبححاصلا لو رجت نا كلو مضر اعملا ىلع لمع ةسضو أعمل ى ضن ايلا نانرمعد > فلأب تلاق اذااه ناخب ةمضر عملا نصل بلكضي
 نالشلثلا تاقلطلل طيمشن سالومير د فلانا مي مهر د فلاطرش ىلع رلرق كلر بنتن تناضر أءملا نمراصف لب اهم رعت دن /رهاطفلاو لاعب لبرث اذان الطلاذ كي زدولصي
 ع هطذشم ىاذاركرشي “)نا لعمرو هكس طرش كلذلا تاقلطلا) طورشم فلالاذ بلقلا لوم هالكلا نا لاقي نا نكيو ٌئلارلع فترتريغ م ثلثا مكري ا جدزلا
 © أدلة يشحلا نسما ىلا برق !ذورشلا نركيف هولا نوكيف لو 9س ليختسمترلوظب كادتما!زه زيلع دستسملا مز الب طتنسملا نايك تشن زال هازجلا نال ملوق تشل غال
 ع 2 0 ا معان رم ءالعتاسلوههبا

 » |دعطشلارازجا ىستفن اول من | ميقرسلا راهنلا ضرصن نحمر سمشلا سمس يح نعل ملط اذامن سلسل ملط رست جسم
 ب: | ١نهلرق هل آسفه مماةبط ىشلا لع ط ظرشلل نمزج اذو رقي كامزل | امه ار 0

 “١1 | غلا لهاررهمجلاقو ءاهةفئارثكأ ضعى ااهعض و. لص
 لاقو.ينامرلارا يش اهملا ةيغلادا شبل لصصخلا ىف نعنا
 - |ملسللا محرر اتخاو نيِيبّتلل لصالا ىف نم لضعبا
 : |عيلك دلت هلل ير دابتلل ىف عملا « نه نيب ةكرتشسم نه نإ

 م | سصرضعب قاتعاب "ليكو راصص بط ازحلاذ ضيعبّسلل نم
 2 | رسولا ةسفرلرت كلف نوي نيب ىاامهتب ىلوت هل نيل

2 

 ضوح ل خسداذا تالظلا ننال ةراجحلاو عجبسلا ىف ناك يكد هرد فلا, طمنوش اهرضمف
 فلالا ثلث يي ةحاورجوزلاهقلط نا !م:مز صتلل 3 نكينمل ناواضاخلا ةتكقراص

 نال لكلا !زه ل شل قبس ىل ارنعو ضوعلل زجل لع صن وعل اولزجإ نال
 د نيرقلا ايلا دوه حا را اا مم روكا ناو تلقوأغاف اهب نحو لذ ضراعميفرضوعلالمناو لالا قايشو اهلل نمثل نالطلا "قي وويخلالا ونوكب ال بق اهتلا طخ بط يل | مهقنتح] ناقرح+ ا 0 3

 تاأقب اسرمرت خءؤرمام لثملرت هلك لبق !نك ىف رملا ىف شيال قار كباس مت الاكط درثلا مبيت لعلك درهردقلالومت

 أ | اهقلط نابل موسيقا ىعمرلا سرا نركفطو هلم زج راايشمللب
 نموأولا | نكهاط مرشملا ءازجباىلعوشتننال ليدل د ازجل نال ف عتيل ةرصاو
 ءلوأ هلك زلاتيشلل نالأنهه قرفلا كل نكت تاوعتالف تع ةدقن نمو نانا هفزابخ ىلا نمزاوبلاول مض الص ره ضيعبتلا

 هفتعاز وتوم زيزه نع» اش نمل ىف ىامهف عاهة فص
5 

 مز4

 رالف نآيبلل ويه ردو مخمسلولا قسم ماد, ضعب وا نع اشم نمت نا
 قرفلاو يسب وقتج كلا ءاشررافمق تتح امقنع يبع نموا شمل ىلا كوم
 ىلا تبسن هيفةماعتفصتينلا رو كررضنيبَحو اؤرمام لثم ةفيلح ل إل

 نم نود بطاخل لا هيلا هيف تبسنماف تلش نذالة فصلا ومع عيف ن
 ةريغ نتاطنلاملق ممرض ربح لكن اذ ف كم ل ضيعبتلاب لمعلا نال وعيلالف

 هعبرا ىلا ىف ناولع املأ ىلا لبق اه ىف ى!ةياغلا لغسرع
 ةاعرعبام لوخد لوالا تييرعلا لهال بهانم
 شملاغلاو اقلطم لرخرلا مرعقاثلاو هلطم اهليقام
 ارالالاراهلبق اممرسطج نم ا> نعبام ناك نال غنا
 ا ةالدالو وعر ليلد ىلا ج اتعب لوخوللا رهو ١ لوخرلا تا
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 ةرظحلا وجج؛ 0 هي[ طستعرم مكر لا جة < ةير(يجطم يقص

 5 ْ د سو افنصملاا 1/ طحرلا مرع دعجل و لرغرلا ىف#يىلال
 :: | اهفنب مات لات كلسإلا تناك ناذ لاذ ثيحتليصفت
 ىلإ اتالم زج ةيلطج ةبانلا نوت اهضنب ماهلاب دارلل لبق
 2 ناد ىجنمملاو أسما ىاناتياغلا لطرتال لات هلق
 3 اي رت دس طولا
 لقتممم تاك !ذ ار لخص اينملل ةسباتو ءاقتسمربغ
 لخلف لوخرلا ليل د نقنإلولرفحأ ببس لصدور
 ايخملا نحو رفنمدوجوب ىا ةدوجرم ى امل هل ليق انك
 سيل طئاعلل نان 2:8 ضتفمريه هلو هلك
 مارهعلا ىف جب ن ازاوجالثمتيبلا ىلا يقعفمب
 سيل هناولعا #لاجتلا نع هلرت هش

 ريهث 5 ةراهلك اكل نافر 30013 نآتياخل لخ ما طفاحلل زها طه اهلل هع
 : لهل بسال 1كم ل بأ
 ايفل نولتر الذل تدلا ىلااهدوجو ىف ةرقتغمربع لكتل لبق ةدوجومو هسفنب
 ةراجللا غيبلاو نظلاو نريرنلا لاجحا ىف ةياور ندوتخإ 7و كوبرلل هب ةرمضملا لاجتلا نعي طكتل )بق ةدوجوم تلوقبانززنحلو

 ملطمزالكل اررص نال قافت الاب اج لخزنال ةياخل للب -
 ”ةياغلا ىذ ئشلاىا هلع »رابت 5 لا ا يزقشمل] ىفا نك ممجرملاب لاجا 'ضرأ ىادا تقوو تلههو ترم نيد: لجالاو ويرلتلا ىف نك ليج أتلؤسا قلطيام داب لصاحيوه فرتلاليجاتلا نم سقما ناذال تن سيم هلا تلا ملوث نا تلق ناذ اه ءار واع طاقس ل ةياذلا كوك حيس نا تنتمي ال ناعلا
 + لاسحلا لال سب اهيلع لمي ءابل نعجز تجلع ءيملكو جوزلار محلك ليت عمجرلااهل ناك !نهلد ةدرلل باج نمىاؤلاحاضر املا علت «رم» باو لاوس
 كريقحقيو ط مقل »ازج العرقي ال جذل ءازجا نال ئش سمخمال ىرنصد 8 نيساواههلطن فلا دع اننث نقلط مجوزلل تلاتاذ - قيقا المعزلا طرشت وت (س سن
 لام لشملا نم ءزج مرطت مزل طر شمل مزج دع طرشلا مازجاوستفناولف سكعريط نصر شلا ىلع ل رشملا تفقوت رو يضيق امملا يرطب لن شلاو ل نشل تي

 حبلا ذالذمبضوعلا لع نتي ل حالطلا نال اهلص/3 الاه سييظتب اضاع هيف ضودلا نوكبامن ا كسا ةفاضراع لزق ( (رسو يولتلا ةصالنمو ةيقامللا نقدي الف
 0 ةيبعلا ىلع يبصلا ضب عمنا ليكرلا لع رجعت ضيعبتلا نم ملك ن زا ارحارالا سلق رار ربطت هنو ني ايهرحاز غدر ضوعلاوع يبي ل صال ناق ةراجلالا

 هد اغلا فو تفصلا ميملوبعمت سر اضلاب فصر لرالا ىف ناررجخ رع ام ىلعبو سغلامجسو قلد (1٠١ ر « ننعم لف ليكوتلكاقباطم نيكي ]حف نكي
 قدح يبن نمواش نلقى اثلاب و مقتتعاق مقنع ىنيبعأن مترش نم لوالابدارملاو صرصنم ل صخ اولا ره عندي الف ىانو د بط اخ اف لتسم دوك ةيغصو”

ٍِ 
 .ىوخ

 جم ىو نع ذسج هوقو حكي كارل مجسم عم

 و هيج رسم مسيو



 هدوججد ىف جانو بف نيلا نو نب نجحت ل نتارملا ناذ فارما نعد ياللا ! نع ايلا ىلاهدوجو ىف يرفع مرش الوقب انزرتحا ا |نلرقبزرتحاو ملت لس
 : ١ مدوجو ىف تفيال هنالمسفنب لاق ليلا نا نمر نلاريسم بتءاص لاق ام ىلا. غصت هلو ررسمشلا بورغ يؤ سنم نايمزرع ليسللا نال زقتفم دان هلرت هلس ليلا
 .. |ىزلا نيوبس مآلرت ةققال] وعيا 4 هرنر غتر رقم لاوس باوجإأا) و داماو ىلوق ةهلرسن ىهناإيضنب مناف تسل ىلا ةياخلل مب لشمتلا ويصب الذ ريش
 لخ دريلسو يلع ثنا دسجوشملا نإ تبث هنا عم لخبرتال ناوكت ساق دع ضن اهضنب لاق هإف عضفالا صيتملا ىلا ما حا سيسلا نم اليل «بعب جرس ا
 ىديالا نال يااهل لو هك قارملل ىااهل ل3 هس ةيانلاى ١نكتول ناو لات هك تيب داجلالا تارابخالاف كوت لس لس الا ةليل س شملا تيب
 لأ هلش لفل اوعو اهلبق امزوكح نف لملا لا لخس نش هنلرآ هش قذ ارملاركذ ى!اهركذ ءلوت كش طب الا ىلا ةل وانتم ةياخلارك ذ نكرظنللا حطق عم اهسفن ىف
 ١نييتس نيبإم لافذ هلنس كهل ليق لجحر ىف كلوق امرفزل لاقذ -مرعو تساغلا ل وخد ىف مررت عم عفت الا جب اح ءتاوهر فيطل ةياوح فز لاقام لطبف
 بص 2. كتادلو هللس مم زري نينس مسن نبا نوكيا نيحبس
 ادت .لوِقب نلعنم قف ارملا ىلا مت ىلوت نا هي غلا ةياغ
 ءار دام طاقسءنمدرصقملا نكل لسخلل ةياغ د اولسغاف

 كلوت للم هين قفار لخ سن لسفلا وح نعفارملا
 طاقس “لا ظفل تاغ نفلملا ىلا بلو ناوتحب ولا ةياغدا

 /,سيلطاقس الا ناميف داو سخان لاحت لوشب ل هب قدحتمر
 ةياَغ ىلا نوكي يكن لابلاب ىطنغح) لن بيمضمال وروكزمب
 لسغلا *- ١!نيطفسم لرقهلل ل مأف مباقلعتمو هل
 طاقسالا نعد جرام قن لمل ان ازا زوين ىلوق هلل
 و زاره ضفتنيو بلوق هلم لسفلا مخ ةلخا د قتل

 1ذاةيأغلا لوخد ةرعاق ناب ضقنلا نعب اهي نان كم
 ليلّرح رولا ذا اهب ةنيقم اهل ال انتم مالكلار سعرا
 نعل يل د جو اذااماو لوخرلا مرعل ضتقم رقارخا

 رعاقلا ءلت لكضبفن لن جو ةيافلا لخمس الن لوغرلا
 كوخ د مرع اعلا د لل د دال ذل ب انكلا نه تررت_لوقبب
 طيترم#اةلمع.ل رت هلْ ف سلاريهر نهه ةياخلا
 انيبرل نإ تسااهلو انسيرول ناو لاق هلك جراخ .لرقب
 ارجالا نص لوانت ىف ى ايف لاذ كلش ةيالا مالكلار رص
 اهلبق اموكح ىف .ةياغلا ىا لرد دون لاق هلك ةياذنل
 كيبؤل )اعطت ليللا لوانسي الف ةعاس هلاسم الإ ل كلش
 روث دعاس ماضو موصلا ىونث موصي ل قلح نم نإ
 01بلز تنطلار نلا ىف! نك طرشلا - تبول ثنحح موب نمرطن |
 لخوي الن هل صل ]وانت مرعل /لخ نيالن كرت
 عضتقب >) قنطمم ”لكلار رص ناذ ةياررلا هاذ ف
 هلل اهواروامطاقسال ةيافلا نوكي قحيس تلا
 هلوفنرمعلا لرانتيرلكي ال .لون ناين لدا نالملوت
 رمرع ىف بجز لخ نيش ةءاروام طاقسال بحجز ىلا
 اذرظ ىف لوخرم نوكل ىإ ةيفرظلل ىف لاق هلل رلكتلا
 ناكاملال'نوكىف ىاملوت هل عانامزواان كماهلبقامل
 ةتاوقلتخإ مغ ١ تنصل مالكه اظ نم دافتسي
 هلل نكرسيلو تبثتو) ف ننحخ له هتابئاو فذ نح
 كتلاسلإ وفن ”ويراشلار شن انت الاب زئاج-قض نح ناف

 مه يضرتو فنصللارمإلك نمد |لاوهاىىلا#نوكىف
 باويتسا مكتقت امو نآب متاثاو ف نزح ف اوفلتخا
 لضانربغ لق املار ايعم ىف سبام نولي ىتحف لوخرم
 اه يظ ىف سبام نوكي قحييضتي لامك ذ لبق امع
 ىل تايثا ىاامه لات هلل ليت امع ل ضاف ءلقامل
 ىف فموم ١ نم حم نال اب عوتسي كو هلك دن نحر
 هلق هش دعم اي ونس اف اراصتخحا تف نحح ىف ناالالغ
 تمي قضي ملت هلل اهنل لل دال وحازم ال ذازلا مقي
 هلك مال لحل تون دنأل ةنايد تاق او ىف ف نحيف
 ذاق لك نذلاب دارملا ن لهاظلارراذ ىهاظل اف الخ نال لوق

 !ِ را يس
 دو يس - يح م

 .|اهدوجو فل قتضمربغ نلقيزرتحاوراتلارعب جواك | هاظاهضنب فاق تكن
 كيلر اوبس مت لو ف صقل هس ل داما: اهل للا ةذدجو رقت أو ليلا
 لو صنلإبال ةروهشللر مخالف صق الرحم للا مالا لا نم ليل يعي تراس
 أه ارد أم ججارختل ا هركذ ناك ةيأذلل ا لوأنتم مالكلاررص ناك أذ اهسضفنبةئاق كتل
 ًرهاعلان صو اهضنب ةغاق تسيل آف نؤارم ال ؟ينياو مت هلوق ىف نفارمل افابكل خت
 لخلف اهمارو مميز ,ميكذ نوكيف طبالا ىلا وأتم ايفل لوانتم يري لوهد
 ىاطاقسإإلاةياغ «نه سنو ارغل احتل خيال رتياخ لكن اريرفز لاقام لبد اهضفنب
 يف فال ن يطق سم ىاطاقسالا ظل يام ااه ادام طاقس لاجل كرسفلا يا
 ماكسايقلابن انس ايقلا باب ىلابادكلا نه لوقب نه ضتقنتنيو طاقسلارعتجر اخ
 ًاهكزذ كش هيف ناكواايلواتيولن ا ةنوعلاب الع الوانتم باتكلا ناك ناو ةءزقل نع
 .[هواتيمل اثم ليما يصلك لق ف يصل ]3 ليلا لخلف ركتانسل
 0 يف هسضن ىلا حصلا سم لجلال ليللار كن ذةعآس كاسمالاةخل موصل نافر لصلا

 . [ىلاركي ال فلح ا ذالك نا الا ف لاججثل للقم كاش هيفا لاثمو مصل تدغوه لذوي

 راو ألو قوه عبتياو ىل | هاظ ىف لخبر بةذ اش هد شبح )حد ق ناف بجي
 هزه ىتنوأ مب امعتيذلا وخل باتل ناك الكل وأ نأ لرب نمنع نسل
 ةيزظلل قد نعتجر الهضب تيقبو اضن لا وكيلا نم ةياغلا نال دالتمالا ةياغ
 اما 5 نحف اوفلتخارهنكلو قل لهل انب بص |قفتاورنلا ىف «انعم لصاوها نهد
 أدعجلضاازظرنركرأ علض ريغ املاايعم هرعباب ناكل قا نامزا تظف
 مقيونيول 0غ دا لغ قلاط تا لات نآ نحنا ميم عوني هنا قراوس الاقل
 هلا نحلخ ةنأل ءاضق الناي داعم ق صير اهتلارخأ ىون ناو رخل لاف

 كرمحيم

 ب -] فلن رم [ضعبلا صيصخ ىون ضفراهتلارخأ ىوأ
 ]| ومس « كم نمزعب الاى ١ لس, اليل بهذ !ىإ هلع سرقلا تيب جم ١ اهلع يراه )| جف ءاضن ال لوقل ليل دانهدرهاظلا
 ملح !رجيبسملا نيب ةذ اسمل وهو ايشملا ىلا «دوجسد يف مجانجربف د لتلا لبق دوج وم عصت لا, نوسملا نإ قررطلا متضد ١ نع ا ةريرقت رشم لاوسل مذ د ( اسر
 .و | هلوق (9 لازم ضيا ديف لخدولسو ميلع هننا لصوتمل 1 نا تش مد ال .يف ههف >) ارجسملا تلي ازبل للخد فيكف ايذملا ىف لخريبال نا ىنبدسا حلالا
 طاقسال كيفك: ناك طبالا ىلإ عومجملل وس !اهناذ نيلاك ةياغلا الدانتم ناكاذا م٠لكلار نص نا مهرح ا نازيبسغت ماقللا نه ىف طاقس الا ةياؤب لوقلل كتلؤلاطاقسالا
 1 لسغلامكح نعنفارمل ءازواماطاقس للجتل نكل ل ةياغو اولسغاد ىلاعت لوب قلعتم قف ارملا ىلا ىلاعت بلت نوكيف لص حدا شتمالا نالاهيلاوكحلا نملالاه ءازدا
 قامت جملاو راجل ناروهظل جو كل ةالار لسفلا تحت: خاد ىقبيسف ططاقس لا نم ميز ننارملا ىلا نيطْقسم روكي ني اال ليقمناكب قلحتم و طاقس الل ةياغ دنا
 ؤ ىف امك قافتالاب لجل ف لخ سال ةيافلا لب نوي لاو عريملا لاجلا ىف تيا د ىالتخا المنال كل لات امن 1*اراميالا ف لاجتأل الرق 1« ,ءروكنملا لعفلاب
 دغو رخ ولت »+ ةهبش ةياخلا حضوم ىل مالولاب ةرافكلا ب وجو وم“لكلا مرح نال لوخرلا موعوهو ةيا درلا رهاظل قباطم نييحاصلا لود 2 ةياعلا| مك لف سلوق (19 لشنر نين اتلا هضتقب ) قلطملا نال ةياغلا لخني ال تاراجلالاو لاجل ىل و ةمتالا سماق نيمسلا لاجلا ىف نسج يار رام اد ةراجنالا



 ءاضتال لرق لس مالك لمتحىون نال ةن ايد قسمي لوفي عليراهنلا ل وال حازمال ذاراهنلا لوا ىف عقيرلوت هلس تاّثالاو فزعلل نيب ىاائيب لف عل
 نعيئركذ ناللوق هلمراهنلا ل دال وح ازمالذار اهنا لوا مقي لو هش اتم راصن ىيلع فينك وه املا باعيتس الاوكو مالك بجوم ريفي نال
 نارظلاوكح ىف عوقبرذرظلاذ قركذ ضنحاماو ب اعيتسالا تكنو هوب لومُفلك ثرظن اراضف ةطساارالب فرظلاب فو ىظم از صتىف قزح نع نا
 و١قالطلا ثسإ فيض ذاو لات 0ث مالس الإطلاق نكعاسلا دعرسقي منن ىناثلا كالطمل رق هكمبب اعيتساالامّرل لذ لعفلا رنم زج ىف مقو امرهد

 . همالكل تضمن لاقت هلا نيبو منيب ام حبق سنو ف نحلابز احملار ضي لحفل مضن ناالا لاق دس نام نود ناكمب صتخيدالام لكانكو قاتعلا
 نتنبملا ىف لعفلاب دارملا نا ىلا ءاميارزصللا سا ىلوت هلل يق ١ نكءاضت قسمي الف لئاقل 1لع غيضخق ينو سه الخلا فالخهها الام دارا ج<صينأ
 طفلا 4 الطلا نأف (ضيحاط رشريصي ال نا ىلا ءاهاط شمل | غعمس لاق حلا ىوغللعفلا ىلعف لوخ درج ودمع مرمل ىوحنلا ليعفلا ل يرصلاا

 مرعقي حكم كللوخ> ىف لوقو «رمب عققيرم سلس جم ل
 صعب راك امل ىازإا قلطتن .لرق هل لرخمرلا |رسشخا

 لرت حلما نلطتنن ضخ اطرش ل طرشلا | مسح 3 7 2
 0 ا يوسع قرخو هن نحو !ىفركنب ناكءاوسرخلا عيمقالطل !بعوتسي نإ ينل صالا نآف
 نالطلاز اربي ى|هنيؤي لزق هلطل خرلا| |. يف ,..هلطا 0 ى 0

 لهل لق هل طرشلا سب طرشلا ةقيقح | راجل لل ولو عقيونيولو ايغقلاظ تدا لاق ناذر اهتلا رخل ووناذااجف امي يفينحموبإ
 ف. ُ ع هل ا هو 4 ازكو#قالطلاع قيل وق هلل ةيبنجلالل ىإ

 ايزي اف دا ع هنايصحت دول ناراهل لو لف عقيرغ ىف قلأط تن للاق نآو رابضتال ةنايد ق.لصير اهلاوخ اىوت ناو

 كلل ناكولو كمائن عم لاقولاهكقلطتالا | 7 تقال فكرا ءاضقو هنأيتق أ ىون ناوون
 ضتقنال قتال ءاضقو ناي 73 رصي نأ ىون ناووني

 اش نك تأ نا اتراك ملط |ريظنو رنعباديتسالا

 ظ
 هلك تين اذللا نعالق ان كلملا نبالاقانكا

 مقدام اعل نه ةيهنملا فليب ىقتب درو لق ديضااذاةذانلا نلكيرملا ب اعيتسا ضتق ل والا ناذ ىهرلا ىف همها نيو ضال انه
 مشار امن نعى يا ب (3لطلاذيقم حل صيال ناكل نال ال بمقي دكد ىف قلاط تنا لوقي نأب ناكم

 ارياوهو ل مضراموءاتلاوداواورابلاىهدأ أش ٠١ ١ 1ذمزل ضي ف ؟"لإ...اعملا 55 غلف اهل .كامخل اذ مقن مقداد ذ
 لاق هللا رمعل وهو اسم ىدولمو هل اصلك للحفل مدي ناالان لا رثذوغليف اهلك نكأمال ف مق مقياذا قالطلاذ
 خلا ةنراقملل عم ىعو ف نظلاءامساهتمدأ (لط تناذربكم تلد ناجل يق من اد طرشلا مشب يصف كم كاوخم ىف دارت نأب
 ىاف وظلاءامس ااهنمو لا هلك تممتا 000 59 2 ة

 ا اانا عمؤلاط ت للاقول هنا سدي طرشلا ةتقيقح ف 5لوخدلارعبال لوخرلا عمولطتف
 جمل ول عقال ياماما مالا دعيالطلا مقي كتكأ نانلاط تن! لاقل واهتكت ناو نالطلا عقيل كحال ةررح اهنيمسنتو لعفللافدرظالا م العلا ىف 90

 وس ناش عيدان هلأ راق انك ىكترل ناوتفاضمل اذ وظل ءامسا لأب ايبا هب رقتب وا ةةيؤ خلل ىف ناركذامل
 لاماو ن ةهلس بيتزي 9 0 ا ا يي م ل

 0. ب« بيد مومو وزلل ضم ,| ةؤطوم ناكءاوس نآتنن عقب رح واهعموا ةرحلو عمة حاو قلاط تنالاقاذاف
 200000 ا لبق م0ض قالطلا ىفاهيكحيلا فيض ادعارخؤم اهلبقام نول - قريمضلا ناىلا عاما سبلار لبصلا نملك بلوت 8 0 : ال دما تا ل 2 1 0 همس مس صخب سلوريهطلا ثا ةيانكل ب لاق هلل ربما | [- ا 3 َ 7 واتا

 انسيمئاذ فر نإ غمس ن . ١ 2 5 ا د اع ُ

 < ةميحبلاوةيلقلانانزاركت زن هلسلا | كن تيا ؤإ )وامل عرحاو نالط سب ظفل ف عقي ناكالط لبق ظفل ىف مقي
 نم لعاقلا ةنهناولع!وثكه سبام ةمتاق

 "| | تنا لوقي نب ةيانكلاب سبلاولبتفلا م لكنيقاذاى ااه سباملاةفص تن
 اليتفص ةيلبلا واةيلبقلا وك لحلو اقع [52اداهلم قحاو قل

 لوألا ىف عقيف اهلبق ال. ةفصى وخلا بيكتلا بسبب تناك ناو نعل قفاه عب
 قلا ةرحاو قلاط تنالوالا خم نكل نحو قّلط ناشلا فد ناقال

 '  ناباناكللاملق يسر با وجب اوس نم +/نانرعرمقتالم هلع سنم لعفلار اهنا نال ى) هلكرنم جمب ابوصنم لعذلل الومعمراص
 نقش لوقن مالا رشلا عد ءازجلا ماي طهرشلا مير ترا ولع ال لل وخلا متلوت ( 8 لش , نيم لك ىف عقيب لب قررعل ا ىف مقيرلو ةكم ىف قالطلا متو

 سنان قبقح ىف امك ل وخرلا نعب نلطي ال حمر شلا غتج م ) ب نيع فعن اضخم اط شر يصنال هداهم ةراش الور لا عمر يصيف ملا لوق الل ةراشا لذ
 ؟ةنعلر !نلا كلوخد لبق قلاط عما,ؤ لالا ىف قلتم ئياميرقتلل لبقو .لوق (18/(سر»م طرشلا ختم لب ةقيقح اطرشم سيئلمنال وخلا عمنلطت لب
 نضرلوت (| 8 لوماد«ةحاو عقي ةرحاو لبقوا ناترش عقت ةسحاو اهلبق ةرحاو قلاط تارتسوململاربغ قواه صب اهدوجو لبشار اضف

 دلوق (ام سر مقسحاوف ةدحاو اه سب ساو قلاط تنا لاقولو ن اتنش عقي ةرحاو سب ةرحار نلاط, تش !أهل لاقولف نيتررص ىف ىاذخإق
 مت اولاو سدو لبق ى ١ نيتملكلا نمعرحلاب صوصخمل ىكحنا] نه نادسعل نت نحاو ةغيص اهفوكب ترريق ملك نا ةربرقت لاوس باوجإلا شا ذا علا
 يلواترابتعاب اثنا هناو نحلا و لكرابتع اب امهيلك ىلا عجار:.نكل ق سصحاو تناك ناو تليق ةملك نان بن اجحأو كلل نك نم لكم كح ناف كلل ذ فالخ
 : * بيلا فاضملا نعرضوع مهلا نا ىلا ءامي اهم راش الا مق نم متي اكلخ د مد د هم: ارح ةملكو لبق ملكى |ةملكلا« سبو نمت



 00 ىودزبلا فك بجاص لقن

 رد بهييوهر > لبق حا ورهر د عل لاقرل

 سعب لاقورزلاروصلا

 5 انعم نال نامهر د مزيف ومهرد !ؤعن لاقرلا نكو ىلع
 هر نلا عيه رلا ن ل سسلاو ىلع بجر نوهر د نعي
 ىف نالطلا عب قالطلا الامل ءاقبث ةمزلا دعاني د بجيل

 58ه. نيرلا لاتدل ىاانهل لوف هلك ىرنعم ىرب

 ءاشتساللاندراانالاقو قنارلا ىوسو هب د ىلع لرقاا ذا 6

 هلق ىناعلانيحيمىاهمر لة هلم أ ع ٌج
 ةيفان ليعتتسست ناناف لطاب ابرصخحلا ناديفوطرشلا ىااذعلا
000 
2 

 دلو هش قامو ذا نائاهوفمةيفرظ ع

 اه

 < تججوزلجسوزلا ىالاق
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 ةقيلرضالل ىف نالطلاعاقي ار ىضاملاىف ىرخ#الا قرحسولا « نهرعوق ديرك ىوخا ةرم-او اهلبت ناب اهفيصو امل ةرحلو ةقلط تعفو نلاط تللاقامل هتال/ناحقتف لرأ :
 هز الطلا قي ال دا لوقي نا ىلو الو اسمه نه جس امولمزالو رق هلش ةرحاولاى !»لهزعقتل لوق لس اع م نيتقلطب ةقلطُم تراصذ اضنا#زه تعقوت لاه ف | 7

 رعلظل )اذ اضمانهه لبقلا اف ممل نيز لق لجو ماجوجةضقتنم عاقل ؛زهزلا تناك لات هس تالطرحب ناالطلاعرقول الجمس يلف اهل 8 سالف يوطر ريع انف دل
 لب ةيانكايملوق لش ضقن الف جريل نامخلا ىوريره ظوسا لبقلارمب نكيلاذا.بريقم ةرعاقلا نه نا لاقي نا نكي نيد ارضص لا3/زك بأمل ةفص ءدارعم
 ممضو نوكد ناي! نالطلل هك ةؤطوملاريخلا ةجزللى ١لوقب ناب لت تل صلظناربساالا ىلا ةذ اضالاب امهم لك نيبكت
 الط سب قاللعلا »فرن المع سياف ةرعالو ةؤطوم غامق نحب قالطلا مقد ا لوقين ا ىلوالاو حاسم «نمم ةألا لاسولاعالو لوأ هس ل اصملافا ىا
 ب درا لرجل ةكدالاعلف ياهف صدد ةرحاو قلاط هشا_لوقب ةنحاو نِلط نالاةم ناعفتن لت هلع
 ناك سترسل >> ا ةؤطوللربغل ى ا قالطلأ ىفملكا نهو .لوت كلل ىلوالا
 !١ نيمضملاو ١ هاظلا ىلا صبلا وا لبقلا فيبض | ءاوس ةءرعلا
 تالرخلالا يوشلا كلذ موو كضمق نس ) ئش لبق ىلا
 [مويفملوق جلل ناوالطقين تايفاضالا نم جيلبقلا
 لق صحا ووهرو ىلع مل ليبق ءناكف لوإلل تحن ليقلا نال
 اذكه صاورهرد مزليف لابقتسالو ىلع بيجهرد

 وال قع حصنانه نإ 4

 لاعبو رد لبي وهر د ةلذعم نركب نا نكي هتافاليلد
 لاقل ىأ ازال روصلاهىف و لون هلل لابقتساالا فال
 لاق ول د سه أظل اوه يكن امهرد يلعن وهرد لبق مرد ىل
 بجر نشوهز ذسن ةانعم نال نايهرد صزل فو هر رعب

 ةرعالو ةؤطومرغ ةجوزلا نالعقيالن قباسلاروصلا
 سمعو لاق هلم قلطرعب قالطلل المش تسيل ىن اهل
 [0اكر هى رنحكامكحرا نرمع رن يزك قيقح رسل
 ري اهلل لنعر ننصملا لوطي نا او الارث كتيب ىف لالا
 هدرا هلشنيهةرابعلا زرمالاوررصم ال فرظاجلاف
 | :رفححم انت !١ىلعى اظفعلا دعلات هلت اني دال مل

 ١1نهل الاملوت

 غنم شل ارضحمل نا نإب طشل اذ ورح ف الص ا نا نرك مجرب نقوطرشسلا نحمل ليعتسيال رتدروماز يف اناطرش فرح ناؤرح نا نآب هجري ناب وصال اّضيا
 نوكيام :لمهجملاءاطلاو مجمل مائل قا طخمار انحما در ف خدع لا لسا ذاكاهضعب هلوت هلجرصا نا نوكا ا

 ًاررعة صوت تكتل هلوكشلا لن رلزفترهو لدو اتلا نم برضباالا مارق هلم .نوكتال نا نيببو نوكي نانيباددرتمن وكب نادوجول طخ ع نوك نعصف كدوجو موني 5
 ذاف لاق هل ول اهلا زهربغ ىف فرعت تكنل هل يشل عل ازنم ليززفتوهر ليو اتلابالا هلوت هلم ّياكلاب قلعتم لاه >) فنصملا لوق ناىلاء اه ةلاتنال كوق كلن اعلل

 0 اح احله حلا
 ضو رالف ق الط ءلوق ( رغر 7 وحلا اوس منم»«متتفالسالا 00 ولم نم. ةرححار نعبر ةرخاو لبقو ةرحاواه نحب ةنخاو
 :زدقحتواوهرذلبتو اره رد صبو اوهرد لبت هر د ىلع ل لثم ىف نايهمد همز هزليا هلو ىل والاب نسل الكد) عيضجلا مفي اهب ل خمللق هنااصاه نسيقت هجروو
 :.نورظي لك هجودو نحاو مهر ججوهر د لبتوهر د ىلع. لرت ىف ناوهد كلل ذ نالخ ب اتئكلا ةرارع نمر و ع ب راتلا ىلا نكهانيد بجي ضر للا لعبه نلاذا
 0 يي سم ني دصح تح هدا

 رالاحفتف لوت 0س ابو ىملاريغ ىف ةلأسملا
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 ا قحاو اص تنل اةلاوعتت لالا نم نان ىزخلساوأ قبس

 هيدا ذى تا .نافس تاكد لنائب ارا للا ءزم فو

 نوكت لحل ةرجدو ١ رح! ةلبق ةرحلاو قلأط تنللوقي نا ةيانكلاب سعبلا غلبقلا نملك
 ةللزن ناتؤطوانلا فد نؤط لوالي ملة فصةير عبو

 ايا 'لديالو ىلوالا مسن دينألا ىرخالا قحاول للبق تناك رحاو قلاط تنا

 اشم نتف ةيضاملا رخال حاول دعبتناك لا ةرحاو قلاط نانا اؤعمت

 دهدومهر كلب حاورعهرد قلع لق ميه إلا ماد قالطلا كا

 تكيخللاقاذ اف قضم رو ولا نكح نارك ار ؤطصلا فد حاد

 ٍ نوكبرنع نال موزللا ن هدام موزللا نود ظفحلا لعل ش قضخملا نالتتودون ناكر دكا ةرضر> فلا

 نيرلاظفل بل صو اذهل تضمن ل نيرلان ددتن مال !ببرقوه نقيتملابرقلا
 ركأانشتنس لزرعتسيو ةركتلل فص يعتسينريغو انيدروكي تيدا نيك تا كوقي ناب

 0181ه, يعترض لح يا: يت الو هيف لص للا متسنال 01 ا
 نم زلوه للعمل لا نركذو ولت فص جنالمات وجور ملي ادو يي ا

 هد ادحسا نتسا لطةوه مرن غسان قدا( ا تا
 ةفرظوهو انثتساو ةفص نوكى ريغ لثم ىوسووه ل اسر سرا موه واقبا دل كا فال كام افلا

 اميفشلا و بعل ليال ضاق للدين لعل رقت يزعا ناكا ل نكتقيقحا 0 ع ممل

 دامتاوأمسااهتضعب ناك او طومشلا ذرب لكلاىتض بلغ نيو رخأ ناحل 110 ل ب لعتستاديغد ذره كلمت ضر العن لصا نو !جمشل فرح اهو ل

 الدال طخ ركل فزت الفلا ىنايب ساده ]طوع مارمما .ةةفابن سيزيد سايس تسال
 ةلش دال ليال لل قام لجعتسيا لور 2ك بوأتلا نمير ضبالا ؟ضيفختلا روصو هلو لكن لا ىوسومر داع(:

 طرشلازه نالافرحا اقرا تر ق>قلطنرل نلاط تناف كقلط لطارل نا لآق اذاف ذاف

 اهلبت ىإ ولم نمه نانرعم حل ملع ل يداعنلا م ه,تىإطرشل نهرلوق
 هك ةلوخرلاريغ ىف دل ثسلل

 ندا تيم



 - !قش علطمو ن مارب تنراشمارمصلا ىف فر اشنو لوق 0س قلاط تن ااهيف مسسال قلا ةفرطللا عال يعاب دارملاو فريح ارخح | ى زل "توم نيححإل وق هلس
 | رف تاماذاد قالطلاب رافوهث حر دا صاصق نملتقيل مدقز اك ويغوا ضرع غالهلا لاح يلاغ نم نارلع !ةلاخيزنرافلا ةأرما نالملرت هلس تنيجرب

 '6 ال و مفمكسح تقو ي١ تقولل لبصت لاق هل ثراه دلو خرم شاك ا ذاراغلا ارم اذ لملاريخل ةرعال مماتئطلر لا ىف انك هتمو# تثرو كسلا ىف ةقلطملاو

 ناعم طشللاذ | ناكا ذاامىا لوالا لاثم.لوأ هكس .ةيلصو نا تملك يراك ناوسلق هلكلس !ذا بملك ب بسب هازل اركنب ىاامب ىزابي لات هلهلا ذا يلا فيش
 زن غتساو لرق هشسلد1نتعاالف ذاش تيبلاا نه نانبي سصبلا بناج.نم لاقي نا نكيو طرشللاذ!نوكةمالع نه رم وزجم كبصتوه وويراضملا ناذ
 ,متفلاب تصاصخملاو نريسر ةباصالاو غلانغ! لوقب قلعتمزغلاب هلرقو كبر كانغاام ةرم ى! كلانخاامّر 6 تسدو ىركت ارت رعقلاب نغلا نمءاضتسالا
 . لك د1 سانلا كلاوح] ع فقي”ليك ل يمحلا فلكتلاو نيزتلاَب كسؤن نم خلا رهظ) نعملاو ميولتلا بحاص ءراتخ!يكويجلابام[لمجتن ىلوقو ىشدورد

 .لاقحا ىا لمقتل نمرهن :لمهملا مادلاب اما ئزاقلا ىلعلا_سسرست حي لاق !نكاتفخت جانلاوحشلاوهر_سسرس ٠ ح
 ديشللا]تقرلل اذا ناك اذاامى١ قانلا لاثمو ,لرف ه3 ءاصلاذانكا تقشملا 5

 َ شيم بح 7 و قلطيولا ذاف اهقلطي نا يحك يكسو لبق .ناذ مهر اتبوم يحتل ٌءطقرلعيال

 ا انامل هلل لبس دس ارواب درس . كوم تاكاذل اتا لو ردريخ تاي تاريملا رع ةولطت بوز دوم

 رمل لقب نامتم:االيبس ىلعرلق هلك اذاى تناك مل اهىزاجيهلو ةرمابىزاهتفءاو سل لعطرشلاو تقول ميصت ةفوكلا ةاغ رنعاذاو ع

9 00 
 اجنساطع ةراتوأ هل از ءافل للوخدو اهرعب عراضلل مزجمرمو ًبيسم ائلاو |ببس

 ارق هلك رابختس الاوارإبخلالا ىف ناك ءاوس تس لاحبب
 متسلالا ضو ريغ لزق هلش تقول ىنعمد كلذ
 منالطرشلا حضاوم نمرسل ماههغتساالا نالر ابخلالا ىف ىا

 اهفتس الل لمعتست قلم ناولع اونوهفلا بلطلا| ل: ع رد ا ذءاق ] عم. مارت مذ دلتا
 سدجا سد قمن لعدن لمت بول ةمون| بشل غل نيم زعبررك نما نكن اوس يان لوو مزجريف نعف نظامك

 انا هناف ازال ىااهل ةاذاجلل هوزلهرعمم. لو هلك م تف جما رمخ# تاذاو + نغلاب كبر ءلانغاا,ىضيساو تت ل ركل لاتحمل
 01 ا وس م (لمختل ةصاصخ كبصتاذاو م غلاب كير كانغلام نغتس ا ورتهملا ل وال للاتمءازجللو

 ل ْ 4

 باص نع باجاوؤملا ممل دري نكل ىلرت هلش صااؤلا : رسال ذاوو ع نونا هس ىناثل لااذم

 .ااذاوهاغازاهللو ةقبقعا 1نيبب عمجلا عاتتما نإب ,رئالا| | س افلا ّ لا اهل دارك ن وكت اذا رعش ىئانل لل نوكاذاو قاثللل 0

 ٠ اوش حلصي تقولا ناذ انهع ىف اسالو نيف اسم اناك | | تن كابل نال“ ةفينحو لل وتوهو ظطشل اؤرحامن 6 تقول اههعطقساه ىزوجل ذو

 ايتعابوهاذا ممججلا ءاشم !ناونالانا كيلع به نييالوأ | . : 5 :
 رو سالو قفط جوخ مجاب قانشلا رجل والطب نيرضعمل ارح ةدار ارتع نيعتذ كراش ملا يعج) ةقظلاو طشلا نيب عيرشم

 زاغاو لون هلطعقرلاى١دققحلا نيب لو هلل مص خلل سلا 1

 نييقت مالكلا ةدافارابتعاي ى١نمضتملرت علل اهرشلا |. [تفولا طوقسريغ نم شلل لوتسا سوو طقف ةقيقح قولا ىه ةرصبلا ةأغرنعو ةورض
 رهاذا منتمملاو :ابجن رضع :لمج نوعغملرصح | | هلع 0 ل ب سس .

 1 اذ طق يرلاذاو لاب كلذ اهنعطقسي “ل تقولااهق اذ تصل شمزاجلا ليس لع
 ل 7 00 ا ول ِح

 2 با يحج اذان كلذ طقس النا دالف ماهعتسالاعضومريغ ىف اهل ةازأجلل دوزل م نع

 ىاؤيف امكلاق هطك قالطلا تامقي ل هلرت هللا ء لا ع هل ى سيو 2 ع
 : طر امك ذاكاوزا ل لق مطاعم نيالا يزد ركرزغ "د فسو ىب اى مهلوق وهداهل ةازاجل مدزل رع

 1نيز تيبأر تجرخ امك ىف امكميبشتنلل ل ةاجاغملل لا تقولا فال ايعتستء لاف !باوجلاوزاجلاو ةقيقحملا نب ممجلا مزلي اهنعتقولا

 + ليز ار رتل ور ةمان تاج ب 04

 0 5 رشلا تر مضتملا.ارنبلاك ةداراريغنم مضت هزل امنا طرشلاو اهل ةيقحنعموه

 يذلا كلعتسااذاف تلت |باجلاوس تميولام ردع قالطلا معقيال نلاط تناف كقلطاولا ذا هتآرماللاق اذا تتح
 د افلارباس ىف اك نا هعمل تراص و توتا طماهيذ قبتول

 عدل الداهت ق تول امللارحا ىف تلعتسااذا كرتشلا| |مل نا لات من اكراصق تقولا تعم ظقسو طمشلا فرح زنمب رع هاله سا
 كيلوت( يرسررممتهنن اممحر ةفينحولا بهز هيلاو وريغ ب( يت كالا ف

 . صنم الخ ماو لل كانغاامملك ىامؤلامنغتساو| | ىنمرشم خذ مك عفا لاقو اهرحا تميولام قيال <يفو قلاط تناف كقلطا
 دصنن كل ني قيضن | ذإ كايصتن | ذا ىنعمو مين لوعفم 5 1-00 :

 لاوس كرنب لالا نسحاراهظ [ةفلاعم هب وتر | |ناممز قف متع اراصف تقول نعم نع طدقسيال [مهردع هنال كاقلطاول
 لمجا ضير ىلا هر ليمجلاب فتكا ليقوةياكشلاو :

 كالتتص اصخ كيسعت ناو كبضااذاو ةعمقيقحتلا بانك لاو ليمجللربصر بص اذ ى١ "ليمجارب صر يص اف ل اعت لت ىلاءامياوه لوالا دعمب اذا! ذإمحشلل
 وها كله اع ازجياوطرشلا نيرط دع ناك ناد اه لعب ام نال تقرللانهه١ذانيمطكف لان وكت !ذإ ارعش سلوق 8 سر » ةدوزنملارومالا نمرتص اصخلا ةباصا
 رمال ىف ليعتسيي امن تقول نب نرك تقود ذارتملك نال لا س اهنا ذاى 1 ىلا عربصملا ىف انكو قانلل ل والنسب مرعل ءازتجو اطرش ةنقيقححلا ىف سبل نكن نيب

 |قتشمس مي لوؤو تقولا نجع انههعوس كال نلف ليبقلا| نه نم ٍضياوهنرعشلاا نه ى امو ةراصلا ىلا مايقلاو لا نعهكاع رش و! ةداعهين بير2ىنلظظتنللو
 بكلارضعبو لاقو تاغللازئاكىف نك تششاب تضم غد دو نعد راب كى امرخرر اصملاريغ نم سيمو نايسسر ن نيب بو نتضصاو نتلف ركق عشر واصملا نم سيلا ن

 لاتشارتموغ ماهفتسالا مضوم ىف تعامد #ءاههتس الا عضرمريغ ىف لاق (ي/ نر باطتقاو نمسا حلت اير توهو نزذغل و رسحلا سادس نمو نتفيص سيدا
 «٠ كل نكس يلانههو !دارمز اهلا ناكا ذا رعنت ناجلاو ةقيقحا نيب ماتجتالو لن ةداراريغ نملوق ( (سر "بهذا به نت ىقموغ ةازاجطلاهذ ىلا ىتمر
 |رعاظلان هلخ تين من لمينا كنه ىل ىضاقلا هت صصيال نا بجي. نا غعمجمض حملا رشا دارارل هن | امهيلع دريو رسما رحاص لاق خلا لاق و ملوق ( ل١ نسر

 وهنسلا نعوفكت ا نم جاعلا نبعلا مه ارب سن هيف مل ةين الف فالغ/ امن او ناقتالاب ءاضق ىولام دعمنا عم سفن لعن يئنقلا عمظفللا ن
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 ا

 الل هل قالطلا ءدوقين لزولس

 تقول لوع ل مجرل و امه لح ١ تمئرلام قالطلا مفيد) نا عمت

 نفل ءوتد مرحل ىض املا ىف نص ماركا مق وام ىا
 را اغتنا لجال ملوق هلل إلاو اهن !ن الرق ىلع ف وطعم
 رت هلل ماركا اهتن لزجح) مغالل ىف ئعا١ءاعتشاىا

 0 كللع لوخرلا دع قالطلا قلعيذ نإ عم
 لأ . ابابلا زهه صن ال تالاعتعى ود ورصملا لاو اسارنا ىنعي
 نعلات هلك لازال ن 00 ٌمِظعالا هامالا نع
 لفتسللو ىعازبا)باقيامزل ةفصلا لاب دارملا لاحلإ
 00 "ل نمضادحلا نامزلا نع!
 رتخللا عض !لصى .لوق علك ضع ارلاربخلا ةيفيكلا ىن!

 0 لاومسلا نخص.رعا درج لاخلا ىل لمعت
 رحت عححارك لاههطوساوهر ىوودزدلا ف ”السالا نحن
 تنالاح ىلا ى ا منصت فيك ىل | ظنا برعلا ضعب نع
 هلك ةنحلا ةقي ىطلاب سبلتموهف ىااهف لات هلشل
 2 اعجاز لطب ف ريمضلا نال ءاميبافيكاظفل لرق
 0 ام درب ن اكام زلا ةماقتساب دارملاو ىل و هلك ني
 فيكنلاط . تي لاول ايموجلاالب م
 الاد تصاخ ل اجلا نعل اوسلاانبههه ميقتسي ال نإ تنش
 ةلزنع نال *ةأرملا ةيضم ىلايضوفم فص رلاناكامل

 سصت طعاتئابرما نينيرت ايعجرإ قلاطتن لاق اذاامأ
 لارسلا ةساقتساب دارملا نب ىلا جر أملا جاتجحاف لاوسلا
 | اكلت هل رلادارملاو لاقف ليشمل دصتيل لاحم نعأ
 منونيب نئابرا ىعجر هتارابتعاب ةيفيك.ل نان قالطلا ف

 الاوسلاو ا تم اقنتس !مرعب د ملوت لش :ظيلغو !ةغي
 هيارلعل و هلل اة ماقتساب للطن وطعما نهر
 ةيفيكال < نشح نافوظعالامامالا ىأر ىلع تا
 كزعتششم فيكرحح ت١ لوق ىف لاح ف قتعيمن قاتعلل
 [ررقم لاكشا باوجلا تركو ل نللط امه نمعال
 7 لاوحا وذاضيا قتعلا ناكرمرشت

 لانك نوكي نو ةباتكلارتفص لعن وكي نسشرريب سلا
 نتعلل إىل ضراوعب وت هلل لامالب نوكي نقد
 جلمشلا ناف تاصو) هل سيل هلصاو هضن وهن
 نر !اهكلض الاوت و نعب تششت لاوحا ف اصوالاب
 واارب سم دنوكو ةينشملاب ملاوحا قاعتتو مقي قالطلا
 و لماتنن قتعل شا نكالاوحا تسيبلاولانهاو ات اكم
 لاملابقتعلا نيب توافت ل نأب لاكش الا نعب اجيب نق
 قالطلا ءارنا نيب توانتك ماكحنالا ف هريغير
 كاهيلا لت هلك للسلم وصلا لزن نلف
 ع_ونل ناب ةظبلغ و اتفيفخ ل3 هلع ةأرلا ىلا
 دن وتلا

 اراون“ل١ رون حرش رامق الام

 با ىج لاوس
 اذا ملك نالعى !#ليلع ليل نلاو ىلوق »سر

 هعازا لمحرأن ولا ةيشللاب قالطلا قلعت ىلرت لس تقو ىمحل اذا كارين هنا ن للا كلذ نيب انو ةحئاارشتب
 ل نملغا ذ لير لسسملا و لاهت كاع ند لاط تنارلوق نآف ةيشلأب قلعت مطقلان'

 ذلإ لع اذ ملمجرل ذا لالا وموت ولا ىف ثاشللا عقد قلاط تناف كاقلطارلاذاملوف ىلى ا هيف نخماعنو لوق هك مطفنب الذي تسالا قلحتلا ىفلصالا ناف ناحتلا

 ١“ نإ غمس يعلارسأ ىون اذا تكل لاحم اىف حضي فرظلا ى ونول خمحلا حا ىف مقي طمس عون رف اهلي
 نركب ناربال تكل ناعم! جرشنلولو لآت هك م رجا ةعا ذا تلعتساهتال ةطلسلا نيمو عت كلاب اة اما نو مى كني لو هس ليت
 اذ امنا و كننمركال متم ول لوقت ايض امولل لوخرملا لعفلا|
 5 2 و بفريِبام ظرشلار نّتنم ضاام ىلع

 ططصولالعز وطعم اب ر نقلاد كلرتهلش

 0007 (م سر 1؟ليمل ىلا نم نع باوجلا ىا تع باوجلاد .لرق مالاق امك تقولا نعم هنعطقسبال

 اطقنا) ىا .عهطقن ىف قلشلا مترن نادتم لاحلا ىف منا كشاللو
5 

 هانا ىو لوك لذه دلخا قالطلا مفي“ مالكلا نه نع ضل رعب ت !لاعلا ىف قالطلا مهب
 ا نكوهتيف ضن ىلعد ١ىرت الامه نسعءاضقق نصيب

 وتلا ءافخيطرشللول نوى نادر: ا د
 0 .ياتابرلر هب م ينازل اهي  سس

 2 دلافورح ..اافتادا > . "كانتا نإ وا ءاب متل كولش 2

 اراها ىف ريذاهضلطيول نإ هيفاهقلطيول نامّرجو ماكلا نه نم غرف اذا غرقا ذاف 00
 تاوعلو تنم . ةمكرسلجلا بريال تئشا اذا قلاط تنللاقول هن !ءيلع ليل لاو تم

 ىف كاشلا مقو هيف ايفو مطتمزل كانا هالزين, تالا ل دنأ

 اليوم طشلاوا تق واى ولا ذامايشونيولاذإ لكازهو كاشلاب مقيالف لاحق عرتولا

 هنعئوروطوشلولر د قافتالاب ةازاجل لوعمنع كفنيرل نكلا ذا لماما ذاو وىونا

 لعق ببملول نا ىنهنر لولا تل ”ناتلزنٍيوهفر للا تلخدواقلاط تكلاقا ذاهنا

 ءاهتايوض النازل ح اف » ءازجلاءاغتتن نأ نعم مضار ةعموهو لصولا انعم

 ننعم طا اعن لجل هضالل ا شار اننا ندا يزعل ل هارنعومامؤوشلا
 ةيذحإإ نعوريولوماهقنفلا فرع لابقتساالا قم نا خعكراص لبلوقعلا بإبرا

 نيبز قيكل وقت خللا عضو لص ىف لاك نعل وسلا فيكو الص ٌئشبايلاذعز
 دارو فكل لطب الاوان لاكلا نعل وسلا وا ماقتسا ناؤريقسما يمتص

 !نوكن ارعظنلا عطق عملا و ةيفيكاذ يلا كلذ: نوكي ناهعلاوملا ةماقتتسأب
 |لاسو يفي ئنلا كلذ نوكيالنا,تماقتسا مب الط اا كالوس.غ

 كانا لاقف فللا بيترتيغ قلع نيل غلا الكنييمث هير لع نامل اك

 لاسلذ سيل قتلا نآف فيكطفل نالطبل لام عاقياسدا تش فيقرح اقف |
 افيكوفليفريتعيالف ول ضرر علايريغو لام للعو انتا كموار ودم ديكو يفرح ىل نع

 نقلا فصول ا) لمغعلا غسو ةرحاولا عقت قالطلا فد لاحلا ىف نحل امقيو تش
 سمع لاحو 3 قالطلا نآف لأ اهلاةماقتساال لاثمجوزلا ةين طش درلا ين اوشااهلاضرعم

 شت مقينلامريغدالام ىلع ةظيلغوا دفيفخل# ابواايعجرمنوكن م ٌةقينح ىلإ

 قح اهلا ضيرفنلا قب نوكيوتنش فيكنلاط تنالوقب تلا درجت قالطلا
 ناش هنوكع نبك اختو ل ضنوهد نيكل وهو ذنلا لا

- 11 
 ةقنحو لاق

 متأب باجاف اذا لشمن وكيال نا 5 لعاقل :١ نه لع بنين امزللا ةداب زاماذاىذ حملا ةدابز ىلع ش ظفللا ةدايز ناك ا رفعت | ماملعلا نالريقتسيي الاذا

 : فاصو اى ازلاةيضيكاذ كلرق ن» سر ذا نع فني امكاما ذا نع كلفني ال ةازاجلا ةعم ناراتعاب منيب قرن ,نكل طقن ةيطرشلا ىف اهنيس:لث امملا
 : ع - قالطلا ؤالخي صضراوعلا ءنهب كح نلميلا] رح او ةروص لكى ناتعلا نان خالاحاذ سبل هلوت 1 م سز رم ىشلا كل ذ ماك !امع فلتعا

 | ناك ىاض وأب قالطلا لك نال فيكلو' سموه ىلا لاحلارابتعاب اهلا رضوفم قءلطلل ةيقابلا ناصر لا ن وك ى از لرضي وفتلا قاب نوكي و لاق /م. لس
 > هن هلث' الا ههلااعمق ناكرل .لاعت لو ىفامكهح ىاهلا[ضوفم نوكي قالطلا قابن ىجرلابدحاول اوهو قالطلا ضن مقوا ذ اناهيااضوفم|
 .:لاخو ةيفيكى ذ لاتم -

000 



 .ٍ ًارسمزلا وول و كاب ٌقحاو تء اشراك حلا اضراعت اذا هلوف لس اهيلا ضون .:الذ اهنين امار نالطلا ماي ا ىف لصززلاوه هنالف مجوزلا ساما نيتيسلارارتعا نم بالف مل ةلس
 | تلاح نالملرق كلس ةأرملا ب ىااهرسملوت هشيركن تفر مأم ىلع ىكحرحاو هناف ىزإتتعارتحاو ءلرق لص ةمرماس لعزل اكول نم سين ىلرق هل بلقلا ةعواتلت
 سرا منأملو ليف' نك نياتحلل صا نيرعتل جدزلاةين ىلا جيان ةرعلا وةنومد سلا نيب كراش ل اعلا هنه د فيك ملك ةأرملا ةيسم ىلا تضوف قالطل للا نا معي إلا هيشيدتص
 || ضررا ىزاارلزركب لا ىواحلا لاقو ذالريب كرتشم تشم لاح ن آلا ن كم مراشملا نيب ميونكم ةخسن ىف تبأر نقد :قلطم اهف !لوقي لي دكرتشم ةثيشلل لاح نوك
 مرح ملرت هضاهيلا تايفيكلاو لاوجتالا ضيوفتو ةسحا ولا ةوقو ىا!نهو لوف هس ثلللل ,نب القنا نكرم مفْشح ىب لل وق ىف اخلثواانثاب قالطلا لعجت نا اهلاطيرش سيل جرزلا
 للم ةيشملاب ! تاعتف لاق هل ىريسغلا فطحلاهفصو :لات كابل ةرعالو ةرسحاوب نيب ةٌوطملاريغ ناذ لحملا مرحل نيشملالعقيلعتلا ف ث!ةرشافلا
 لاك هذا هلوق كللس ماختلاو عينبلاك امعوخو ءلوق لس طقف قالطلا فال قاضلاو قالطلا َكلمسم اهلك ىف نيبحاصلا ن الخ نا ءاميبا ناصناو قالطلاك رق

 رزق اذ اضداو هراثاب هدوجو ةفرعم ناك اسوس نكيولامل 5 نال و رب
 توبثو يسلا ىف كلملا توشك مفصوو هرثا تف عم ىلا تلا ف ورح .لضالا تويت ١ 14 | ةفرعمح

 ايزتس اذ لمجال ىل | رقَتْغم ريع! ف صولاو مسكنلا ىف لحا
 هازل و هلث قالطلا ىا مفي كلف لق هلاس زيا >مدلف
 لو هلك ايكي فصولازلعت ببسب ةيشللب لممالا تلت سا
 | نيحاصلا لقاني منسي ناولع١ ةارضرعلا مايق نالال

00 

 صه

 نيتينلارابتعا نهالف فلكخل ناو ايون ام قي | متين قفنا ناف جزلا ينزف اواذاريتثاو

 نالطلا نا سيلف منتممضولابضوعلا اق نا ع ايار يتلا تر اذ تلوم ىلا الطن الصافات تارا
 'ايناكاه لب هيئات لاحد ضرع كا لصا 9 لول ساضيل نكيول ناو هناذ ثلثلا ماد ظفنل الورم سيل ضن زع دال قيال

 فصد 2لاحلولات مهناف ممالك وسل فلاذعا له نا يلع درب ةقئاوملارجاتحااذاو يك ظفلوهانهه ليا لاو جم ىنع ظفلا !تحااهتاتتع ا رحاو نكل
 فصردرخلالاد لص اره نحس نإ ىف عرض نه هلصا لزنمب 07-5 ه1 نوع 5 2 06 ع
 ممقو .ناولعارش لا نال“ «لقو جيراشلا  نعرضرعا لاحر | | انحلال ةنونيبلا نبي ةكردشم اهيْيشم لاح نال اه سب لاوحتالا ضوف نارعسروزلاةئيت

 0 رد ركترل ناذ اه الوتد تناك ذالك ١ لهو هيلكس حا نيعتيل ةينلا لاخجا تمم بحاسو زار 3 رشلا ط - ع 9 2 3: مك ى
 كلة و سوت فال عباس لاق كام ةراش للتيلا مالو ازعل تنس فيت هل قو غل مابك نيرتر ةدجاولمقثا ليوطزا داس سوا انجل 7 هلو بابلطمل اج ماو ور راسو ق نازل مانو كن نك ولة ني ب
 فضرلاو لاح ل علصالا سارق روظنملا نال#ةخلوالإد | امومتلارمع 1 1

 ها زه نمل هط مان شالاىاكلذو هلرق هل متلار عزام لكاهرنع ناو ةنرقل نب لضالا تاس اه
 فصولار لاحلا نحت ببسب يثملاب لصالا قلعت نم | |. قسحلو زن لصالا اد لإدلذا.هوخو ناتحلاو قالطلاكتسوصلريغلا تيك ثلا

 لاو ملاح نا لرق !ساريقلا فالخ وهو ىلوت كلش
 |ةيضم ىلع لاوالا عيمج قلع جوزلاو هلمزال نالطلا| ايش

 تالطلامقورظ اهتيشمهعاضيا قالطلا قلطتيفةجسوزلا| |
 | نرعموزمال كلكفن | مزلب منال لاوميرهن لاحو ةضيكلب

 0 910 كما لوس عزب اوني داخل تس لرد (تيزلع نال وزل لق فلاوعومف ةيفيكب مقدرلو مزاللا يمل ماقنلال مال جي داوم راض روسنا مفصلا
 لاق نكنيبحاصلا ل وت هيشنالاف لوقعلا نيعوم ف صو حلا حيل زنك ل صاف لوقي ن ل لاو بلقلا م اسم فنصلا مالك تلق
 يارد اال لق عل نار |« ىو وفلان لصنالا لاجل ال.جاذانال كل ذو قلتب لصالا امتي
 يتوصل هانا جداا فدع دال نيج دل ةصولل لصاالا اجت نه نوب لوقيت ةفينحرباو لاو كساهنم لك
 سومان يوم دو هنتر تأ« تنتكرك ناس الا مقاول مقوس راويالع اقل
 | نعل ًاييةح”رعانهه رالف نكييملو مرراخلا ىف وجمل مقالا علل ا ناكاملا

 ىهو تنش رعى ا ةعمراهتسي نانزالف ةيريخو ايم اهقتتسا نوكتل تعرب
 داناهندازأم تش ناوةرحا و ةزحاو تدش نللاة مناف سلجلاوعر صتقي كيل

 ةةلارصإلا قاعي لباورقومرخخلاو انت اوايهرح )جي نعمالف نيسوسفرغ اذا

 قيالذامب قالطلا لص! نانا |اهتيشم اقلعمد لعالا
 ٠ هدوعلا كلذ نعى امتع هلل لما اهندد
 هنم حد ىحلاربعان اكرم هلمب هءراش"] لبق
 لصا يقبفملوق ( 7" لسر اج لاوس

 ”ةفينحسلا مادالل اتالطلا
 فصدلارروفت ناو اهتيشمىلامفصو ضوفو قلط.نا ا 00 0 ١

 ناصداررعا در مقياكو عقب نار فرصولا د جرف | نياو كيو للا ورجوزلا ةينبسح ىلع قالطلاعقيس لجو تءاش نافاهلض
 لنه نكل يحج اوهو ىفالا نيمتن أم فصوب افو صوم لب
 .ةن سن فصول ضيئوفت ناولض الان ال ناوريغليلولا
 مصرا ضيوفت نوكي ناز "ليل لعفلاب نوص ولا دوجو

 من عشيف اهيل ن اص والا ضيوفت مم لاول ق قالطلا مداقيا نه لصمصاح نا 1نكهمهامالا ليل د سب يقي نا ىل دالاف ئش مقي الف لصالا,ضفوعتل ابج
 قبلا فاصوالاو ايعجرريصيت ايعجرر توكوهورماةةدإز الب ءعوق و « شعيل تبث فص عم مفي ناب الف عقد ذاومنع مكمل فلذكم لزجنملاءاشن الدال

 , حر معلا نيعات الوم لآق ١ نك + نه ضلوفتل ا ىلا غافي الا نع ةريخم فيك ملك لعل ل نب امن! هداف هيف لماتف لحملا نقب نإ تن أك امك ةمضوف

 ىف موزلا تين ناك اذاف خيارطتحم رح. ىلوق (4 سر «ريخ سعب ريخة جنح لو وربخمد لاهل ةفبصر | ةيشملا نم لاحزملا ةكرتشمبلو هيرسر
 ماَتريغ ليل نلا!نهزلاةسحاو تلزنمب لوقع 8 سر مد نعلا ىف اهتيسشسم نا,نيعتف تفصلا ىف جوزلا تين ناكاذاو دفصلاىف اهتيشم نا نيعتن درعل
 . | مجحرش وولسملاو ركز موهروهفلاريغو مامالل روهشلاوه ليلا نهر نه ليل يلع مقبل امم سوسحلا ريغ ىف فيصولا و لصص الا قاواسم نال
 قهنساا نع قع تار سمح اهلا سبعلا : كانه يظن اذ



 اهل لصاقالطلباهف اصتنانركيف نام. ندد ناكم لاهل ريع نوكت يعد نجلا هيقح كلطلاوث يف انام ىف ةأرلل ب قصتين ثداح تاالطلا نا هيف ناكلاب صتخعالا مم لق حنس
 ابزعيا جارظلا ةراعر نوكيد سلول نعم ايقلاب ةيدمل لطنتال ةحتشو ذا نعازاجم ل حجت جلل .نا تلد ناف سنجل العر مصتفيف تتش ناللر دلزن.مراصف ماههالا ىف كازتشالل نإ يشلا فرح ع زاجل نياو ةميحانلعج ين ىلتلاب ل مملارنهتام نا فعن لهل لق هل ليبقانك هيف ةقياضم لذ نكامالاب لييقم قالطلا ناكزار تع لا نمج ورجخل رود ناكمى
 نعم ماوع:الاناوهو ججالتخلا قب نكل ىلا ن لولع لحل اذ ىظحلا قالطلا ىف لصتالا ناكر سهلا لعرصتقي ال ةهو اذا نع صج ناو سما هلل عر ءصتقي نا نع الاهم لعجتنا تلق
 ايزي ىثش اذاو تثش تمولاط تال رقي ناكقمد اذا ن الخ لاق هل قالطلا مقنال سد رعب قالطلا تءءاشرولف #اهقوتتو لاق: هلي رف ةراحتس لامع لماع

 !ناكلل مرمعلرق هم صني نارن الزخابس انيالو لوق هش نياو يح ١الجيلامناو.لوت هك ىتمواذا ىف ىااعجلزق هلل نباو تيح ىاام3لوق هس لجل
 تكفلف طرقلا نور حن مسيل نياو ثيحوركو فيكن ا :ريرقتر رقم لخم مف دخل ارحا كلذ لق حللن ةهواذاىف ثزلا ىانامزلا مومعملوق هلش نياو تح ىف ىذا .
 مها زبن ةيف لا ىف فغثصيم __ ”ةيطرشلاذاهباشت ةحبرالا هزهف نرظلا دعنال نت نباد 71 و سرت حف ظاهزب رمت نوكيرت 2 نرظلا ثري .ةيراجلاهلاو لالا لعل ست فيكن اذ الات اشمرلوق هلل اهلي يف

 تافتالاب الامل مشل يف ذالختلا ممن سكملا مهجل ا مادولاسلا
 0 هلكت ايل لاوظعا! لاق نك

 أرمتقيرا ها عفا جلرلامهتال ةعواذاف وج سل لعابهيشم فور أتولاد
 |دليل افقي كايلي ناك قول زااهازكف سمبل

 اب ا هسروسدوس مو ذمه قاموا ذا نحهالبيرلامثأ
 ًركافيكن حا لذ نايزلامةرمع ماراعتسم ناكل لدن ابسْأّالو طولا
 0 اووحسع جت كذ كادر هذ كركذعلا لذ طرشلا حره شم ناو تيحو
 مال كنروكن ملا بحيلانف يمس لؤدملعدلا ذر اهلكااتلا دضلالاومايلادد لولد رابتعاب

 لل مجأا وانت نال تاخطنللا ايل للواننيالو طالتخلريَح انالاوروكزل للوأنتيأن شع
 نتعو تاخفنملا تانالا نود طجالتنجل عن قتلا نا! يلةلا ثيغتللوهاشا ثانالل
 رنا تقيقحوم طلق .:مال لكنا ٌياظالتجل رنع ثانال لوا ةفالا
 مقاما نيالا نا هلق ىفراركتلا مل ةزاجلو ةقيقحل يبل مزل تانال وات

 درراأه مذرن | هبو خيلبتللوه اما ملوق هلك ثان الاورركلا
 تي الف ركل ملا سمج |ملاسلاركزملا عمجعنابةفنخحلا

 دا جملا ثانالا دعالا قلطي لذ ثنؤملا ممجاماو ثانالا
 اجدو ناجفم حار مم نوكي نارعزليف امملكل ممجاماد

 هلك ائيظت ثانالا تلخمو لوالاانرتخلانا عاف شالا
 ةمالحلا هيت ةقيفح غحللا كل ١ ىاوه غعبل صوص لرق

 لا لو انتولفروكنلا يول سلاركزملا عمجةمالع ةقيق
 جلث تالسملل نييلسملا لومشل ول راركتل|مزلو ءلوق هلك
 :ءردتمل سرع نعرحارنبسم !نكؤلاانلاب ام نلق ثيحلوق
 لاجل اركي امكى 15 ”لقنتس واهيل وق لش اهنع شا

 بايملوق هلل ىواضيبلا لادا نكا نه لجتل وت هلع
 انه هر ارتعا ناذ زا هع سيل ممجلل ىف بيلضتلا 7 نهولارعساو
 أةقيقحل ايد ممجل 0 7 ةساق وا
 نيبرممتلل هزل.الفزاجملا مومعبأب نعل غتلا نا ةترازاجلو
 ا روم 2000 دقيقحلا
 مع مامالا ىإ لاق حلاو هلل ماتلاو لالا ىإ كشاتلا
 تللكراذةا)وانتيال لات هلسكفاكلا ى !لاقاذا لق هلل
 :اءاتمب الا نال ةلاكرلا قبرطن امضي اروكزلل نامالا تبثي هنا
 وح تانبلان ال ةعونصم لاكن لا نات لق تانبلا نمعبمحا
 ىددروجلا وار لفل دع رانب الا ةبر لفل نايتس الا ىلا ءانبالا نم
 قمل الاف ةقهشو نيك نينبلا ناش نين كل تانلا
 لا نمهيل نامالا تبثياللاق هلك نامالارلعيل قلطي نا
 نينبلانمدارب ناب نمي نامالا تبثي نا غبت نامين
 تورثلاظايتحا قلطلا دعريقمللاالطا زاهي دالدالا
 تشنكةيقحلاب لمعلا نك! قمنا لاقي نان كمي ر نآمإالا
 هنه فنصملاركؤول ىازلاركوولو لوت لضرب رساجلا
 ليبس ىلع جئلشلا صاوقلا دعتعرمتملا ةلشلا لثمالا
 نب اقف ىف انلا ىلع تلاشلا مزق ناب بترملا شسناو فللا
 تٍثثلإل تانبلا ىوس ل نكي لولر نيقيرفلا لدانتيملوت
 روك نال وانتر قاب دع ونم | لاقولو نهل نامالا
 دارللاتف لاك للاي صخار يلد !ناكل ىعنا ةدالوا نم

 ين قييرل ثيحخ ى ١انيباروهم لات 0ك ظفللاامب

 :ونجملو قرع ونمأ لاق اذاريبكلاريسل 3 لاو قح تار يلغت ىف لخ ني تح
 راو طالتخل ردع انالاور وكل لاوأنتيركزلل ممجلا نال نيقيرفل لونين امال نا
 قعر كلو انتئال تنوملل ممجلا نالعلوا نعروكنل لل وانتيال و انب وعن ونم الأ
 رلطسسجلا نالن أ نآمتلا تبل تانبا ىوسل سيلو ىبوعلاقوإو بيل غن /ليبس
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 تملا ا 1 ازال هدا حا هنحلا 0 ١ انتا الهلا نم ع كل 5 نم لاتحإ

 لا انهكذولد بيلغتلا عل دف :الارودأمرلخت التخالا سع كنؤل لو تيا 2 0 يق سلول يا نلف
 .اروهط هبدارلل لرب ظامف وصلا ما ورصخاوىلوا نايل بترمل | شنلا ليبس ىلع

 نجع راكم خرظا نكو شات /,نغ ءاج اذا ى١1نغ كيت لاقي يك طشلا عم ىف نق منوكتب ن رظلا نال ى الا برشالاف ملوق مسار ابا وج لاوس
 ةمصدا ذا ةملكد ناكملا مومعامذ نوكي ناو ثيحتملك ناإررقت انهه درب لاوس باوج البس انياكو وق ( هر ::طورشلاك ةبسنلل . - 3

 هناي باجساؤ قموا ذا عمو العجي دقي ىطلا «نه نمو ةيفرظلاةنالعب نامزلا مومعنع اراعتسم ناكملا مومعل عجيب نا ىف يرحل امف نامزلا ىمعاعميف نوكي
 ٍِ ل قا الا ده مك يطب دعت اقماللادوخاوجالا ةبس تلا ثرع جو نيببول و بسانمريغ
 رييرقتر لوقلا قلب بأجلاؤ عرفنصلل ىاةمالعلا عهتتملا ني لثمل بس انيالوهو تول ١ نعرج درت ورجملا تجف رعملا تس داريإ نا ةريرقت لاوس
 تيلنال تانبلاىوس نكيملول و نيقنرفلا ل وانتي تانبو نونب لو بلع ونه لاقول هن اي: رترملارششلا ليبس لعتملاق ٠/( سرس نايبلا ىلا جياتجينال باوجلا
 تاجغلل فانالا لوانتيالو هلوقل ى ا ةيناثلا ةطباضلل لاتموهوزلا ىبىلعلاقولو لوت دروا نتملا ف فنصملا ور وكللا لو امتي ال ى آب ىلكلاةوإو نبل نامالا
 بيت سريغ لحرشن كلذ نإرهاظو تناتلا ةمالحبرك د ناو وت ىه ةشلاثلاةطباضلاو ىلانب ىلع ىن ونم !لاقولو ملوق ىازيشلاشلا ةطب اضلا لاثمدعب ىناارخدم |
 + ىلهنسلا نع ع تايجر محم زجاعلا نسعلا »ب :ولغمرخألاو بلاو اع نحا نينج ضتقن نال و مهنان فللا]



 | حييرصلار زيظ ا ةروهظ لو هل زامل ةقيقحملا نقيب حفنم العجي كلا و :غرصلاب ماهحنال رجح ناصامل تكن يلاو قيقا رم يق بانك هرفرصلا اا و
 صيصختا] تحن مرجب فلل روهظو ملكتل] نسصقبوهو قوسلاب صئلاروهط ناذ ئ]رقلاولكتملا ص قب سسفملاو صتلاروهظ ىاارعروهظو لق هوكحللا نكو سل كرت

 هلل حاهنلا ةلاز اة يعرش ةقبقحولاط تنا لوقو قرلا ةلازا ىف يعش قي رح تالوقف 1:اقرلا تلاناقسلوق هك خبنلا لاحا مرعي كروكر نيرق « نهو ليواتلا
 مس الخماز: مضلبرحبرالا تنمو ةلازالا زجل ءاشناال ةخلرابخا نيلوغلا نيزع نم هلك ناذ ماكنلا ةلاناو قرلا لاذ ىل ى امجملانهىل نابوغل لزم لرق
 بتر لات هش نهزل لب اقيإم را ضرعلا لباقيأس نيعل اب دارملا سلو م لكلا نضنب يإ مالكلا نيعب لاق هك حاكت نيقزا نز ن شاهر نال ءزبجوره ديكر ريك ل جوا

 , | 1 قاتعلادانالطلا مقيرلرت هللرح ضادا قلاط تا.لوق كلش لصقلا ةميرنعلاو اطلب برز ىانفتسا قحبات هس م”زعلا ميت ىااقلعتلا لعن وطعم مذ
 نلطناونايد قرص نيقلا نعم الذملا تبون لاقو نلاط تنا لاول ن كومو نعم ىم اهلا ورث سلا ىف امر جيويبلع من ناف ةنآيداكيهاظلا دلع ءاضقلا اني ناف ءاض

 يهيج

 هيوم
4 5 2 0 3 6 3 َ 

 ىلا ةجا جاف لاعتسالا بخ رم وهل ناكاملوأوغم نام اون اة زاجل ةقيقحملا نم ٍِظ 1 ع ّّخ م 5 5 03 ع 5
 ا ليست رك لمه لوكس ليسأ (نلقلرلكتلارصتاه يظل عتستالاح هى لل هرقل هب قوت
 اق | بسر اتنسالازمضراتتساللارصاتاظقل لعتسيى | ان 7 ا م

 كلر 000 0 وتس ل سو وسمو
 ٍ كزخأ نام يمل هانا ناتفيقحلف ٍ نيت, تعابزاجلاوةقيقحتنيلنمانوكب ن لرتيد هعكراهيدصاتتلاو قولة

 11112 قلعت كح لقا نكه هيف ن اتيعرش ناتقيقحو حملا نه ىف نآيوغل نازاجمامنال

 0 لتامر وتكون | فضلا اال ىاتميزعلا سانقتسا خام اغمق والو هجرك
 ٍِ از طرا يحل ويطل 5 قي قلاطتنل داس ى عاى هنا نابت وقي نارصق ناذ ظفللا نحلل كل ؤروتلل

 يل ل راني ا دارملاوزاججلودقيقحلا عمر قترادكلا ن لل عصياميبنت هيف ازاجخوا ناك ةيقح ةدررقب 0 ل اع ع | هنال ةياكلوت هل ظ ةيانكلار عرصلا ىفىاامهف |(. | لإ رهف 2 تشان )31: 1هداك مق

 | 2 بر طاح مطار يضلاناه | تنكز كةرضياخ اضاوةانكلا طنا وأ يرصل راذتا قورة ادب 00 لقيا ادار الاعرا تحلب

0 

 دلك | تافرخأ يش فراعلا فرعا نوكى الا كاذ نال لو هل ملوح ئثدلل نال ياكمنوكير خيال نييوفلارنعرءللر عا نووءافخلا وراتتسالا

 00 3لبنان قتلى نانالاقفانلاقف عضلة هيب قد نّملعن كلي 3
 ا يل نيش سوو اكوا جةناجل كن لمركز وو ةيقيقحا ياكل لانس فرعا وف وهفاوحتما
 ع يوب دعس ساس ها نئابتنلف قلطي الف ورمل ةزلتسمافوكل لكلا ةينمى احيشلا يحل اق لعل اميل نأ

 ادا[ كوزالطلا رك زمو ابضخلا لا حلال نكأهه اقماغاق نش نكيرلوأ ةينونيملا»
 ةل قو كتاوهوررقم لاوس باوج تاوب تنأك ةححازا تاهت, تيمسقالطلا ملل ياس هذ

 < (لاقراهعركن اك ن1 !لاقف ان !تلقفاذرمعلاقف بابلا تقق نذ
 2 هي رنةلابهركا سنار لوالل نكات قئاثلا ان |ظفل نا امركلا
 ب نالابرباجانيضلل باوجلا ذا لأس امه برجل صضتي

 3 ةيزاجلل ةيانكلا لو كسيريمغلاظغل ىامنا هلق هل ف ,

 © | ىف! نه ديسلابل لاق هلل انك نراها يخلاناهل عن | نش آب تنأ.لوت ل شم ايلا قال طل ظافلان كل حلاو هب دارملارنتسااأم ةييانككلا نا
 جد |ةينلارلكتملا نحف تايانكلاب تبييوكحلا نافركتملا تح

 صك الملاذ قس اى دعامخنم يشمل تممعولو ىرخا ةني ىقوا لاحلا :لالد نمهردال حماسل لل هبسنلا يف نط ابر !ةينلا نا لكتملا ةين دعب عماسلل فوقو المناف
 ونسولام ملوق هلع ةينلابالا لوق نمدافتسمل صحا ىلع يل زله ركن لوق هل يلاذ اضمل /زضوعدرنلاب را لوق ىف مالا نيل ةراشا ملتملاةيتس ىل.لوت هل رمص
 ةقيأم د ةةينللا نهوبع ١ ندملا ىف ةينملا نمدارملا نا ىلا اهب! زل نكينئلو  هينونيولاو جراشلللاذحم مدا يلا الا كا لوق نمداففتسسل صحلا دع درد ناك الزل نكي لد اين

 و اوتلقركتا لف كلل ةقيقتحةنرشدبى ا نئاوب لاق هلساوز ملوق ىلع نوطع ملا نكيولد املوقف ماترعصتحلاف قالطلا قرت نمكى رخاا ةنيرقر لاهل ملال >ن ماهم
 باوج لا وس ,, قالطلا ين ىا هكمرزم /قظع"لارالسلارئانالوم هل نم,#]حل نبعاناكوم ىا هلع نم تزعل بعانالومى ١ هلعر مقال لمهق ةيضنح
 جر :روهظ(نههزوهظلاب ةرملا نا باوحلارير تاو اعذاو يحتل نركب الذ مكه ر)سفملا نرصنلاا مده ألا نيبرعتلا اذه ىف ل نيدن| برت لاوس حفونائك لو مليت( لرعا
 وه زيرتلا ىف روهظلاب دارملا ناب باجي نا نكير اعنامر اصف نيبرعتلا نم مقالا ه نه تدرخ يشمل هز جف رلكتملارصقب يهريغ مسفللو صتلا قو لاعتسا
 ةيانكلاو يرصلا ناوهه >)ارس باوج !نهزماهانعم اقم مايقد لوق ( لرسر لايعتسنلالاب © ةئللاب روهظلا نال تاو ره اظلاجيزجنريتقنلا روم لاب لاعتساللة كتم

 © | ” داكحرا ةقيقحن وكي نا نوع انينلا نا باوجس الص احووننولا ذا قلاط تالقي ةفطلا معقب >ل نا غيشسف ”لعتسم نكن ل بس صل ىف نول ناو لاعتسالا ماتا
 لبقزاميلا ىانزييلو بانك ىساسوجو لكك مالكلط سز ربا ماما ىضاقلا لات زنا ةيانك ف راهتلاريغو لزق ( ١ لزعز ؟مصاقم ظخفللا تم اداب اخلالا نعازرخ ةدرجرمم ةينلا ار هص م



 تو عملا م ةطملاو نرتب نمةتبلاو متلارعو مولا ساروا لاو هد ةنونيبلا نم نبا طي دحاو لكن احلا ةمزس 3100
 طظافلالا انه تراص ماه:الا نه زغلاول ديال نكل ىلوق لس قالطلا ةيأنك سا ةيانكسلوق 0 قاعدلا كلت ف تااهيف لوت هلس نع ىلع قو حاصلا. فا نكن دركأ نجح
 بجرم نايربجوعملوت لكس نئأبلا تالطلا مزلو م امبالا لاز رق هلل ن اشي وخرابتو لبق ةريدع قفا ىف ةريشملا نموا لو هل ةرقيقحلا تايانكلأب ةهبشم
 جدافاتما اهل ليتل قالطلا نحمس تايانكسلو هلق قالطلاع سم سي كاهلعج مص ظاقلالاهزح ترمب للا نزفاق نيل شن ةنونيبلاماللا

 هل الاون ع نا ضارنعلارسرطت نم زل( هرتباغ ناذ ضنصمل ضي لنه ن اميفؤلل تايانك تن اد لوق كللس قاالطلا نعم قالطلا نعشي انك اهنركنيح هام“
 مضي اهتيرلستن قالطلا ةعس ظاغلالا «نع نعم نوكي ناب قتالطلا نعتاي نكت راص اه ١ ظافل الا كنه نم ةنونيبلا مرايف ججوزلا يحكي نيملاننعح ينك تر

 نونيبلا كن إم ملاءاملعرنع ٌتايانكظافلالا »نع نا حزاشلاربرقت نه تبث ءدانيف ل كارو ليت هلل لمان رَعْملا مارمره انهو زا نالطلا ىلا تاياهلا
 قالط ددح داياتكاهتيممست نا نول وفن لوصال ا اذ قالطلا نعرهرنك تاياتكأهت!تبشيرلو ججرزلانح

 1 : تبا واوا داما
 ص ل ل222 أ داخل حاصلا قدام للي وط ديلرق لس نايببلا ءاملع
 ”جلف انك فرمست فيكف تحل صاف تلعتساو ىفولل ولم اهلكأ هوو مارح جنو ةتبد هتان هيحصل جلشريشمش لئابحرسكلاب

 اا زعمدا . 1 | | بصع كوق ل لص ا دوصقا سل راوزسلا لوطنراذ
 نئابلا ةعمذإريف ماهباال مناخها او لك ةجمالزاجلل قرط ىهايتاةيانكا هتيم نابا اذ رحاكتلا نم ةنونيبلاحارملا ناب ميوزلا يت تا تيشما
 5 1 و 0 كر ةهروكى | خاوهدلوت حلك زلت ىلوقب نطتما نه

 ذل امجللوا لاملا نموا يملا نموا يوزلانرما نثاب ئشيو اريوطيال نكن ضاو هتقسضوعئجا] ضيا نايسلا ءاملعروط+دي تايانكظافلالا
 5 داو امم تالا الطلاق الوم حا هوو تلا: أي بوْللب مرزلملا ىلا مز اللا نملاقتنااهف سيل هنا
 ديم تناكواواع ابنا تالطلا مقوا نلوعيجوبجالماع نون ماهجال از فك يانغ هيي ظاقلالا هز دال ذارخأ ئث عئاعمم

 عجرلا قالطلا عقيف قلاط تنا هبداريو نئآب تناركزي ن لل يبق نم تاكا ةقيقح ا 0 - 2 َ و هب يا وصخ ءت-و ىلع نكل مطقلاو ا ةموكلاو ١
 كاك هغداورغلا نس الوعنس ارسم تاكا ةياكا كاريرا 22: يت ين: ناو نكات ذللا كةدمالاّرنت : 00 ا +اروث ىىعحا ةعمز تنب ةدوسل مهلسلاميلع لق
 ا انهو إل انعم نك اهضاو لقتل داماك او قابلا ن أف مهرها الر اشغال ةللل سلا عدت وق , ابارك اوهوزتم تعم نكل (هضاو ىوخللا هاتعم نأك ن إو كارلا نا | | ضيحلادانسعا ى!! نع ملوت لس ندررأرامشب

 نايبلاءاهلع بهم دعت اي[كاجن|)ولاق|نهلو تقي تآي نكت ند امه مجوزلا نحأ | نم سب الف بجورملابالا سلا بجينالو دارتعالاب
 1 ص ىنب | | فن ةادسضلاورمالا حصيلأام رقم قالطلارابتعا

 . هيمو ل عوضوملا ءانعم هب داربو ظفلركني نا مكرنع ةرانكلا نافذ لوصتلا دود ام م ا
 - نب مل دلو : دش اال بعجر ظفللا نمي مق ولا ناك شلل نلت ةنونيب
 دال لوط هب داري د اجلا لوط قابكهموزلف ىلإ منمع ىقتني نيحنملب هتاد اناا تاكاذاس| كفوا زف ةاراعتسم.لق هل
 ه1 ٠ : ه | دالقلاط ىنوكىمراعتسمى دعا ناب اضنالوقلان كمي

 انههوتماقل للوطوهىنلا وزاد لام نملقتني ثيحنملب هتاذ ثيحنمال 00
 تفصل 5 هي ١ َ نم سيل نا طنا نيرعت ناتلق ةراعتسا لان رطب
 مفصب قالطلاوهو هموزلم ىلا نملقتن يل كل ناعم إل ومحل نثاب نات كل نكأ |ةراتتس لال كمال اخ دلرغ هل ةرظانلل باد
 5 كما مهتم روك عهيقم توبت نم اضضالا ىف سبالذ اء اضتقالا
 ٌقربتساو ىرتعاالا لماتف ةش خس نمولفيشلاضراوهو تيل لنعةنونيبلا| | ةيضتقمين ا ل د يد

 اهلكتايانكلا ظافلا نا نحن اول تن كقتجن وق نم ءاشتسا صعاو تناو 3 1 ع 9 3 . 11 ري سا ةافتسالا لفن لول وم اضينتالا كوس الف
 !يدقتاهين قالطلا ظفلدوجو لجل ةيعجر اهقاذ ةثلشلا ظ افلالا زها نثاوبإ | ديوب ني د 50 2 5 1 5 قلاظ تنا نعيرامعت مشازقو ّ

 غافلا ضيع لا دارتعا لقيتو اهيلع هن ارعند ازتعا لقت ثالف ىرتعالق ىفامأ 91 نت 2 دا بد لاا يلا طر راب ل فقم ع 0 ا
 : 35 !ببسلل :

 انضنش !قالطلا -بثي اكوخرم تناك ن آو "لطلا عقب !'ه ىو وازنة ىلا ,.ىعل |عبقي أم دع ةرعل ب بسن اف قالطلاى!ببسلا لق
 8 2 0 قالطلامقي انه ىزااذاذرحلا نع | نهنفناب نصيرني تاقلطللو ملاترلوق ةراشا نم
 ' ”هوؤالطلاعقيف نتعاون ًقلاط قركد !نتعارن ةلطرا كتقلط ىف التت للا نأكأ | تلع ىعل لي نتشملا ميركتلل برت فم يقفل

 هس .٠ ير 1 نع ا : 2

 المبسم تعالو لعج كيب الص اهيلع رجال جاع ل :دوريغ تناك ناوّعلا ا
 أك اذان اجو بعسلا هبيبراو بيسملركذ ضف ةلطوااقلاط ىنوكهلق رع يب

 هلث . كي
 قالطلاب صنت نلابو لصالا ىف >انتعالاو ببسلاب اصتخم ببسملا

 سس سس سس
 نوكحطورشب رئاجي جاكبب
 لن الطلاريغ ىف رجوي. ال ى ا, صم. هكر مام دعما نععرنعلا دار كؤل !ببسملا ن اك ذاملرق هلع زل دازتعالا نان كلل نكت ههو ببل اب مذ بيس

 نالطلا نوكي ةدازالا هزه نالؤلا عجرلالطلا .لوق هير باوج لاوس ءراون الارون حرشر مَ الارمت +ةهبشلاو ميتلاقيرطب
 ىف ل قسني ال نشنيغ لصفنملا ث | ىوغللا ءانعم دعايومحمن اك١ذانئابلا نا لم تل مجوز: لم اننملوق (ا» لها مايعجي نوكيش :نونملا ةفص تع ابواسم
 د اريد ظفلركني نا نآيبلاوأملع سعدي انك نالو سكملاب لب سم اغلل ىلا ماحلانع]قتني الو ص اخس خرشلاو ماعبرتوخللا انعم ال ةنونيبلاةفصب قالطلا
 [نافموزللل قالب املع نوكي نق مزاللا نال هموزلمىل نص نه نلا لفاتمل مزال من |ثيح نم مزال نالمسوزلم مل ال مزال ىلا اقتن الا مقيما غل
 ,لولع مزال سيلواهنلا ليبوط ناذ ماقلا لوط رعو مز الىلا ءانعم نعلقتني نان حجل لوط ىف مك ادطت ماع نوكيالموزملانال مزال ىلا نملقتتي
 فس هن الل مز الب سيال قدلطلا نالوهرنع ةيانكلاثمار نث ايتن املوق نوكنالا نهيملعا ذان داخل لبوطل مزالدماقلا لوط ىإ سكعلاب لب تم قل
 ىلبحا سلوق ىف اضتنق ا قالطلا نال ىبيلخت لكلا ىف ىءاضتنق ال قالطل ابرمكعللو لوخررلا سعب ناك ذا) نهؤلل , امضتن !للرآ ل < سار :«ديلا لقتني تح
 + ”نيلوقلا نيزهىف ق الطلا نعراءتسموهن لوخنلا سحب هامحر ىريتساو



 دنع يع دان كورلا يلع ياهضن تراتحل اذان نصلار ينام تفنعا انما نا يرقت لخص مذدزلاة مالا فا ما.ثلق هلس ةصلاىااهنال لق هلل
 وحلا ةءاربلطى ا !لهرلوق تكلا لجتل لوق ىلع فوط عم اعنلاو ارق هتلرمأيا شع درهش ا ةسنرا /سرهش الأب توملا ةءرعى 1 تكرشا ٍنلو لو هك
 اتي سحارل افوصوم لحج أمن او زملا ق ضححاو ةقلط لوق لل لائجلا رسب اموت ىن خد رغنصو !زحا يدرفنم ىلرق لس ةةزحاو تقلع قلاط تننإ تس!1 نه يون اذان ىلوت 08 لصفمرمأم دعامب لوخنملاريغف ببسلا ةماراو ببسلا 5 دوا لوزوملا قواتنا قالطلا توبت سمع! خارمأم لك لق كتير مجوز جاكنلا
 |!” ضحلاو[ضملاذ نحن لوقت نا ىلدالادرتله اسم ةراسعلا ىف لاذ نحرث لوف هلكس ةنؤم لقا نال نث ايلا مب مقي تح ةنئاب اهن وصوم لميلو ىججرلا هب مقيوحقالطلا
 هلم اهنالارهرمهالكلا نمدوصقملا ف ىاروصت برض بح نول هلك ليلعتلل سس ماقلا اة يانكلا سرب حين لاق هلظ م اقم فصلا ريقاو وصولا تن زوت هماقم يلا ف اضملا يق او تا ذ فزت كاملا نيالإق امكل وفي وا مأقم هيلا اضلل دفص تعقاوديلا

 |تدركمف دو ندركرد د ءرد حلصلا ىف ءر نياوق لاذ هلش ةيانمكلا
 ١ اخ مت هل قحاغأ] كالوو لا تشن الاه ذ دلو 06| سببا 7 2 285257->- ا
 | نال ةهشلا عاتتالف ةيضوحلا حت يراعر جبل | رعلا هيلع عرش أمن اف تتقتعا!ذإ|ةمثلا ىف امآدمحرلا ةءاربفرعتل الا تعرش امان أل
 هنافانزلا صييلع بلال لوق حلم مءاتعال ىغسر اشللا لك دا 1 1 1

 شال ابا كوكي كاكا رقاب سي تهشازلو ٌقعلا نمرمق اولا قوكي لذذ ارح للجش) وش امنا تومللْؤ و قالطلاب اهب
 .| ةأرللا كان برو جنس اهتك لو هلكرتشحافلا| ٠٠٠١| _.. 0 ل و

 هلل وخلا ى!لاقتملق هلأ ضو اباكين لولب ميلا ةمارببلط عزك للتي نالف كم فربتساال قى اماز ضير ودرجنالا
 كلاثلا ىارخجلللقذ دلوقت لير حلا تا سهلا ملف ا لا ا ا ل ف مص اسوم

 ادهن واو ا ما طوع ١ اقلط كل اق ناك ام” تناك نآةىجتلا قالطلا مي اه ىون ا ذاؤوخل بوز حاكنلو
 ا م هلو نماراوتسم كلر فربتسا هلوق نوكياهعالونرم نكتول ناو تعبر قربتساو أ ثلاثلا/نهصغانغ كلف ذترتيص تلاثلا لاف انزلاب| | 100 0 0 6 ٠

 ١ هناوم سل نام لدن لاو ات ١ ةنادعم نوكي ن لتجد ةرحاو تنمو تعا ىرما.لكوشلع ةلاط ىف :|مومعلا يجرب ناكول -يبشتلا ؤ اكن اا اكوااما دردا| ةدئااوما 1 اتهمت ةكاو تنام 3 مار اطهفذع ءلاط3
 ةينالب نتعيرعإرك ازشم تن للاقول ةيريكملاءل ل3 نتعيالا ١51١| . ءدلام -لاط تناثعم كس 1 ١س اؤىرنعوا كاموق
 توالي دوك اع قاوم اذا ساو ةعلزب لاو ادعم نوكين لق خو لاللد 5 0

 :| كلئاوغو ن ابخكلا ةةيقحم لوقلا| نه ىف لمعلا نال الا هلل ءانع ع 0 5 د 2 حل هاعقع

 رج و تدلي نست دا انسان قرتاناهنا»..لتانو + كنا الحال الحل
 نالالا نوكأل ميبغتلا نإ ايانامآو نتحلا ءاقناى | .اهلنعمرال ةتملا تتالطلا مقفي سصنلاب ةرحلو رق ناو كامرق نع 3 طنماهأن
 رميا لحام ارحاع» ةأرها عما ناب دقيقتين نك تشل 1 و : ا تع

 نوكي لب لاق مكوه نوكي ل ةقيقح ناز ناكول ذاالثم تيحجبرلا عقن ىو ناذ ةينل اللا حبات ل فقولاب هرث ناو ةرحاوقلط قلاط تن
 '| لا ةبسنلا ف اهيرصلوهلا'نعنوكالنلاقامنيعأ | 0 2

 | لل روش مر د مربإ» نوزليإل ملوعلا نال بارعاللرابتح ل ناودص “لا نكلو فاشل نعمت الوان ن
 '| فنقلاىف رص ترعلا ف !نهو فالاة دامزبز او : بسس :

 . تلازاو حاكنلا ءاقبا ف ىف هلع لماتف صا : ا 3 ا ءكا ينالالا
 : | رام “لا رمت و لحاوةقلط تاذ تن ةأنعم نوكي نالقح تالف فرلا قاما < ةينلاب قالطلا تم
 ا 5 1 ا ل
 باىجزاوس و ا ا د سس اتم

 ١ الات فو ف شر 110100 اب لات ارادينلا ىلا ماخاب ناز دوست برع
 )بنس ىقالطلا نال ببسلا دع بيلا لطأ | ا "سدو نمل لن( م ا ني اسس
 تسال نازطلا حيرت لج درداو ءاربب_ور| | تيقن را ذلاو ياتكلاب تبنت الان اذ تازاغكلاو دو سلا رهو دتاهبشلاب هرويايت
 >< ةيهاذ تعماج- صخال لاق اذا نكو انزل ارح يلع بجتيال مارح كايتو تعماجفلاب

 دهأ | ينص اقف تزف لاةاذ نكواهك تزد أمكن لقيرلام ف زقل ليلعب
 ت2 نللا تب نكولف كلذ لبق تقص هانعم نوكي نال تخل زل ارح نيج

 نال فزقلا سحق صملا نهج تلق اكوهرخشلا لاقف انزل, الج نزقاذ
 هولا يشلاوربسلا نب طبل يح سجيالا (ةفنصللا وتو ةياكمت ؟لطبف هب فضو او عضو ممعلا بجي يبشتلا فاك

 لمتحيتو غلا كمرأ لنع ةرحاو لوق ( ب لنر جيولت
 ليبسق نموه [متاو نآيبلا ءاملعريضتس ةياتكلا باب نم سيل ةرحاو تنا لوف ن١ كيلع قيال و مثولتلا ىلا كريغ ىلر سل ىرنعة فتم ىا ارحاد تناداع

 اننزلا قي صتن الأم الار ف ١)“ جرو ناو قسصللا نع سول اشار زلاانزلا صح صخ >لوت ()8(سار هيدا .ار تسار (ّعأب ةيانكم تكل فونحملا

 مكب تشرال ةيانكلا ناى 1 نوناقلا نع لكشي منا يريرفتر نقم لاوسل باوجا نه زل ذاام فالخجسمل وت (19 نسر»«في لن اوىروصتتي الانزلا دوو لبق
 رب شتا تاك نإعف ىلا .ةصالخو نزلا ىلا ةبسنلاب ميرصتس سبل هنارعم سي تلاثلا ناذ تلد امكوه تل أثلا لاقف انزل اب "الجير لجر ف نقولامب تائوقعلا
 وجينا [نلاوم ارمهل اوم و اث ام نك ءاد د ن وكيل ةيزج اول نيبو سم نلاا ميطعا اهنا ىلعلوق ىفانلق قحط سزلا لحمل ىف مومعلا بج
 | بج ومره امكاعطت نزلا ىلا هتبسس نامف لتي لحم لصح نال عومعلا بجروي ضيا ناكلا ١ نهف اك. تبثي عفر تاجبشلاب طقسب اجفمومحلا هع
 ىش اوح ا ل رصن نم ,ب ماعلا

 . | كلل ذو رضلاب صخماو ةدازالاب لعفلا ص اصتخ
 قالطلاب صم لاصالا ننرطب ًاعرش ءاربتسالاو



 تاينار نيرتجلاط ابنت ساوهن ىا خا لب اقيامقل
 اقرب ماعلا نركنم انهمهتدارحلا را ىنعيؤلا دارملاو
 لعا نهو ز/:نوكي ى نلا قوسلا نموا وسلا
 ء| طرشرتافعررشلا نصلا لخبر هما مالطصا
 5 (لياقدلصنلا ىف نركب ىذلاقوسلا صنلا ةرابعف
 2. نوكو!ايلصااوصقم نركيام لت هلل ىهاظلل
 رم |! ممقمر كحل ىلال ها هلرق هلطمل تازلاب قولا
 74 | الص ادوصقم نوكي ل نا نيموعاا نهو ايلصا
 3 ًانهايلص ١ اووص قم رويال منكلا دوصقم نركيدا
 سالكلص || ًدرصقم نوكي ال ام نكل ةرابعل لهاظ بصل

 نيلاقيد ةرابحل | هاظ نعزرصلا نمرب الذ صنلا ةرابعب
 منوسلا نوكي ناب ايلص] ا دوصنقم نوكير ١الوا ملون نعم

 مخرب ضرعلاب نعملا نههل قرسسلا نوكيو تال آبرخل ه
 لعزل! كسا ذانرخا معصم ات رض ذل طفلا, نحملا) نه
 ًادوسمرسل لوشلا ةهرال ماكنلا ةحابا ىف لإ هين هلوق
 [مهجلاززاف هيف صن هناذ هلوق هل تانلاب ةحابالا هنهل
 مم سمر خام دامس
 |هتلا ظني امظن لات هلل حلا فاصن لوقلا انهراصف
 مصقميغ خل صنلا ظنب بشآم نكل ىامنكل لاق هلك
 عانعم نا ىنحي نعملا بنا شرعنا نهدمظنلا نم تل
 |مظني تثامل ىا هل نيس الو لاق هلك ءنمدوصقمربغ
 عسساى:ظفللا باج رنا زمر صنلا خل نلا

 | |مظنب تغام ى سيئر لاتهلك عانعل وسمرغ
 * أو ةسابحلا ف نان 2 (لماش هلرق هلم مغلصنلا
 ل هلل صنلامظنب تاب لمعامل ةراشمالا
 كل | لرحفلاوسا ةخيص لع ضتقلا هيرعزي هلوت
 ردع |ءاضنق نال جراغلا جارخا نشنيِحمزلي هنا هينرث
 3 نال سسسلل ال ىظنم ل للوق نم مبرخي صنلا
 | . 2| ذعللا كلذ ن !كناذ حملا قيوظنلاب ل شسيبرل
 ًأميلع ضقوت نآذالاو صنلا )إل درهف تول نم اًموهفم
 زمام لع صنلا ءاضتقا رهن الق عرااعرشظنلا ص
 ًاهلال لرت للم مضتقملا نال ىا نال لوت هلشاةباس
 اهن ال لوقي ناىلدآلار هله أسم ةرابعلا ولا ةصقم
 ةلاصا!أهنمٌوصقمرهو اهل ول نمل ةقوسم ةرابعلاى |
 ماميادزل نيكأت ةدايز هلت كتان أرمام هعتلاصالوا
 |ره اظر سل ءنال ةراشإ مس ابنا ىاستلا هجو ىلا
 ناىا هنا حبل وت هلل قوسلا ثرعل جر لك نم
 سيل ىإ جر ند دهلو هلل صنلامظنب تام
 ازه/لءارا ذاامكل رقه جو لك نمرربظلا ممزلي
 قوم لزق هلسش ويضل يتسلل, ةراشاالا و ةراضلاريظنت
 لدولوللالتلات هل نجح معلا قؤمجارصلا ىف
 ابا لون هلشن بالاوهر مل نلولا نلو ىنلا لع تا
 اسكلاةقفنلا باهنيا ى ا ناك نا هوت هلسل لجرلا عى
 زل ارلرأ ىا لول لرت هل تا نلا ول تاغ! نر هلل

 نع نا ةررفتر لهم لاوس بارجإل !)0) لتس لا نع اننا د

 ماله ارضنا, لهاضو سن كين: سا ةدابع تاذوهلوق كلل النتسالا ىادنإل لو هلس
 طعاملو حاشلا ار اع! نه نارملع مث صنلا ممهاظلاد ةر اب الا نيب قرضلا نكو رابقعالاب قرغلا د ةرحاد
 الاى اريخالاو ىلوق هليرث الا لارش كلا نمل اقتل الا ى!سكملابواملوق لش اقبايرمنذ امك نكهو صنلا ةر اشااب و صنلا ةرابعب سن 00) نلاو ا نكهرمسلا
 ره صل ةارعم نايا نفل ءنهدارملا لب ىهاظلايستوهاد سمنلاب دارم ارسل عطر لرقلا ةرابعوه ل هلت “لا للرث ملا
 مير مرعنلاب د)رملا ناكرلف راني رعت! ماج ظيففلا صنلا نمد ارملا نوكل ى»نلوملرق هك نآرغلا ظل ىلع صنلا نالطا ى ١قالطالا انهو ىلرق هلل نىشلا سفن
 نهعلا لعلا رهن ممل للوقف ماللاذ نهتجت للرمه ىلرق هش كلملا ننإ لاق نكن اجريغ كل ذورعالاي اين رعترمالكلاب ضيرخت اكل ركذ
 مظنلا | يعمل لب اقيادره اظلاب ذارللووكملا و لول نملا نع ةرابحام تملك ولا نيبس ام ىهاطن نمرلرق هلْس ةتراضصلا رمت لاحت ىلوقلاتضيرف ةرلصلا لاقي

 1 لل اننرسحس احح نمصركسملا
 صلاة أ ايش

 ال أرمجف ٠ نلولاوب اضرال ترترتس اف ا تاقلطم لو لى نمحتلاريتلا ىف نكاهيريغ نم نلولا ناك

 ا يسر ,,عاست ىظنلارماسقا نم لال سّسساالا نع ناب باجآف انهه رصف سلو ورمل ةزابعت ا د وهوظنلا :ةفص امث اورظنلا تفصال
 رعاظ كل خراصف _عامس نب ماكل نع جانلا ةزاجاولع هنالؤلاز.عاظل ب ىل ف ىلا سر ,: موقل !يلع اطصأام نود نها !قلطم امهم صنلاب دارملا نإ ىلع نيل

 نا ) نسل م33 نتس ! ىل ظغتلاب صا ةزابعى ينو
 ث كارلا ءصنلا ةرابعب لابرلا ىف ظنلاف نيرتالا ى

 ارق دف اضا ليست نم ةيضالاف صصنلا نع

 رلاطابتساوهف هلو هل

 . قيس لوو سوظن

 ا
 امرها ظب لصلاوهت صنلا ةرابعب لال ستسالا ماو لاقف عبارل ا ميسقتسل ف
 قا نموه ىلا ل نتسمل العفن الز ظنا ماستق ا نمت) ل تسال سعامنا

 | لاتضالاوهل اكتسب صنم ةرابحب تباتلاوكحلاوه هب تبن امهرصنلا قرار تا وم
 ٠ | نانثعان ]هلا ةرابعوط صنلاو انههدارللو هربا نسكت ارث ؤمل لازال نم
 نبع نم ءاهقعل أذرع ماس قالطإلا نطو اضاخرا ل مسغمو اارهاظو اضن نوكب

 هع مت للص ه ليلا وجلرصنلا يسام نول مالا قيسأم هلوقب فيرعتلا ىف ءاجاٌننو
 هللا ةرابعنئهزل لاقنن ماو ماص احيييصيف مدارج لكن دطابنتسالا
 3 نوكيا عل لانه نمولرللو هل رجول ايس مره ان عر جلا طابنتس اوف كحل
 اكو ايلصا12مقمر اوالرصنلا رابع ويلصا!صقم نب نصنإلا فق ومسلاافرصنلا
 أًمضن نكيربل نارطنلا يارس ناك <اباطماوكن اذ لت وقب اكنلا تجابل سما كساذأف

 يحن لمار ومنا ةاضاب الوتس هو فرعنا ليلة[ رهاخ لب

 و ةرابتلل لاش ظني رقن بكن مدارس حملا و] نيك لوورصق ميغ هلا
 5 ف ابيب ىلا ىلا «7مملا لل تايب ىلاي

 اه ووظنلا وعلب لخنلاب تباثيرسل من اكصنلاي) الة نري نكلو ةراثنالا

 قبلا هيويزخيرهنلا ل نيسالو :صق ميغ نكد لة وال ةعوااعرش لب ةخل تباسي

 . |تلوضوو يل جاخل ريك اي مج هلك صرهلا يل م قو ةقوسمو ةنمقم هن
 180 سقب انا كابن اى اراك جو نو جنها هنالك نكيرل ناد
 ةلزنم ل والا نصل و تاق ريغ نودييع قمع لأ شو مديري نكناك نعةرياشلا دم
 ةرابعلل لانمحهتوسكقرهقز ر دل ديالا عميل رقكةرشنلا علزن ىئاثلاد ةرابحا
 نه >الوار عض !رلاولاو متل وقف ةروكزملا تارلاول للا مجا خرهبمضو احم ةراقنالاو
 ايكمووتجوزاق اضاف هك ايمن جاوب دارمل ناكل نيلماكنيل 5

 | تاقلطم هن لك جانلول ةعضرماه 1 لجه) ناكثأو ياس
 0 تايلاند زهد
 | لرعسملا ةفص لآل تسلا نال ل ”لتسنالارماسق نمل هيف در ونكت مظنتلام اشال تلا

 أ عزا ماجا نلوم رق

 |اومشت للوقت كزدلا نمدارإ!اورعمجلا نيريرغأن لك ب يسيل ارركم بالا ىف ةرحلارك ذامن او ةحدر ١ ةعبراو ةثلث تلو نيش نينثا ىاةرعلا نإبب قاصن ىالطالا حل
 |6001 سئر هفان « كلنل تعال تعبر اد ةنلثو نينش ا وكعيم جويل نعلاراصف اول باطن نال غتممل نكمل تررئاول ه حش :كلث و نسمهرد نيمعرد لاما نمحأ

 اهل ةرجالانخاز ريتال رتعلا_هتلطللا نال نت سعءاضقن! نيقب ازبق انام! تاقلطم لون «ضج زان ةبجا و ةققشلا نال ن للا لليد انالف ىا هيف ةقي اضس ا وق
 «”هقفلا بتكنم اهريعو ةيالكلاؤإ لكباالا دعاه ءاطحل جي عاض رالارلع ةرجنإلا تبلط نامت نع تضقتا لا ةةلطملا . عاضرتلا لع ءاضتربجخ لب نلرلا ءاضرا هعأ



 مقفنلإ اريج ىازلا تاثال لات هس رلرل ةعمضرم تارلاولا نا لج وأ ل دولوملا ةدصز تارلالا زر نجت ةسكلاو ةقفنل لراعي ناكءاوس اريرقت لكولع طلو هلس
 مالاو ايشرت بالا ناكول تاب لا ىلا دال ب نفزلارصتخا ى زلاوه ءلرق هلسمل دول رملا ىلا ىا هيلا مل هلممالا خقربختي المل دول ملا رلعو مت نق ناذ بالا
 ةطساوبريشي .ن اذيرلو نمل نكترل ناك ارز هلزنام فصن كلو رعت لوف ضراعي هنا يلق زق راقلا ىلع لاق ١ نكىريكلاةماصالاو ةءاطكلا قايشرقرلولا سيتم
 ائرصنلا زوجى | كل تلازعيلرو هلع لمان مامججإلاب مالل تباثب سيل بسلا نال قيقحأ الع تسييلو ةسبااملا ةينألا «زحرز ماللا دلت تاهل ىلا بس: رام

 نامسلب نلولا لأم ىف ةجامحلا ءزهسنح بالا مصتست بلشلاو "اىطصلا,نرم سورلاةيسيأم ىلا ةجاحلاك ةلماكل | مجالا نيمست ىلع هجيج ر املع ا ةجساححل لرتع سلوق
 ملضأححو ةراشنالل هجوو زل ريش لوقب نلعتمركرلم منال لق لك نايضلاب نيالا راج ةجاهلا ةزه رع بدا يصتي داليتسالاول تجاهك تصت الا ةجاعل
 0 ا 2 ا عرن) انيقب اذ اعامجا كلما ةقشح- داق نكرعاقت رنكل كالل مال رضي امكبنإلل كول" نلولا نا
 ةبضلا زهق حا مكر اشيرلاملف :لامكراشيالامك هلو هلم < كارل نا ىلإ لق هك نوطعم إلا هنا ىلا رق

 انا اه ىليلوت قل سلولا ىلع نان الارهو مبسنلا ةزه محؤ حا/ ]66 ١ كراشمولا
 لال سلا ىطق.لوت لل ليصفتل اب نانيب ل كلذ لكأ م ! 5 0

 اتش اركسلل باهي ضنسعمل للوق نمدارملا كالا ءاميا| |وليا] ا ابسنلار للا قراشإ كيو فضنلا تان قيسريرقت لك دعو نهنعةيضقنم

 انسخ لامه)ب يلا عبنلاو نحتوسكو تار اذ الججل شلولارلو ىذا دعم ةلرال
 هك

 -_خةسرم

 د ة«سايعلازرا درب ةح بوجرل ١ تارا هب دارملا سلو اًوطت
 بوجرلا ناتش امكلب برحرلا تأ ابان ا ةراشمالا
 نا اغلا مماراو ا دريوخن اضياهريشو مرحلا ناتنست
 اويوتلا نركذ امك ةينظ نوكت نقو يحط بوكت نق ةراشنالا
 وةراشنالا نم الكن ! نم ٌمسراشلا لاق امميقت سي فيفا
 . | ناي منع ب انور نكميو دارملا لعل 0نلا عطق ةرابعلا

 ليجلا ىف دارملا ىلع ل نلا علت امنمالكنا مراشلادا
 باجل لق نه فنصلا حاضر الاكيد ل :لد
 يوركنلاربداحلا نمداربا دربال نال قلط م مك تابثا
 رصقم ةرابعلاب تباثلازرال زال ةرابحلا رن هلت هلل لمان
 مقيسلارسل داف ةراشالاب تباثلا ن”الخع هلم كلا قاسيا
 ةرابعلا ناد حهرضر تلا لاثم ىالاثملرت هليل
 !2ىزيج ثا قلاب سعت يحتمل رعت ل هلك
 لمس 12) جاو شحم نه ناكرجلا لئاسرر ىف زذل' تيب سحلإ فلوق
 لات هو ثيي لل بتكن مش ىف ةربغرل ىف جيس للاقمل
 هن! ىوونلأ لاقو فرعي ل ثيب صحا نه ىزوجلا نبا
 تشل رين خلل الص] ىف فصصنمل عر ضرم لون 0ل لطاب
 4 1 اج هم و
 تال هنا لرقي نا لئافل دم ارضراعم هلوق هلك نا ةدابد
 نكل_فصالل ةذلل ال مصارف اعرضوم ناك نا مطشلا نال
 نإ رامي ملوت كلش ضعملا قباسلا ثي سل ىف هبدارملا

 يان دانا انما ةشس هاد ثلا بيشادركلاو انس عز ةرار م راي قفعمسوكأو نييلايلو مار اتنلت بيشلا دركي راجل ضيحلا م داز اذان مايا يشع علكاو كلثلابيشلاوركبلاوأ | ى.هللي عل ل. + ردجلا : يحس ل وسر لأق لاق .ةمامإ القللاةانا قوراهير ضراعم كلو ادور تع رضي دكا نا ىف عف اشلا كاسم هبو رع مطقراللاودرناكرتلا لظاسر ىف زامل لاميلعأ | ىلا نعل ا هلش سسلا 5 ص
 ٠ أ مومحلا نأف قيمعلاميذ ىرخنتال صا ل اذماب تباثلا نا 0 ايمالك نال ةرامبلاف دك هراشالاو ةراشنالا كح لققشاف نيز ىلإ ىضاقللا الخ مومعلاة هل ضيا | | شف درا ون ل - 2 يمر م ع د ني د نك رع عد

 9 »م هيلا اولا يمن هنخآ كي ,

 اكل 2, ىف كلقلا حبال نال ازهريشمل انكر ص اصتنحإا رمال هي سيل ذا نعمل!
 00 1 ردي

 كنه ىف كرانثي ل اكارلو قفن فسح ارلاولا كر اشيال نا ىلاو .كوله تال نجا رذع
 توا +. احكي 2 اه ريعو براق “لا ىم ثا 1

 نآكل1 م2 اباعل ىف راوس ايمو نحل ريضتلا ىف كل ةلكانلصفام

 شر ركأ دارم الع كلا عطق قا شنالاوةرانعلا نملك ن هجن ضرا تل رنع نحل الا
 (ىلق نيد لقعاتصق ان نحن ءاسنلا نتف وقل اثم ضراعتلا تقو ةراخنالا لعاب
 لة لبنلق لاجسلاةداجش فصن لثمءارنلا ةداهش سيلا ملأت اننيدو انلقعاصقن !

 دبه وهال شبعت ناهره>طش نكح لمت لات اهلقعناصقن نم كايزف
 : .دكل نه ا صقنلاةوسم ناكىاو تبرد اهنيدزاصقن مالم زف لاق ل:

 0 0 0 3 هيصخحلا ةراشن>ل )اة مووريغ ضعبل ارض صخخنامأع نوكي ناو اصاخاوهنم لكن وكي :الو كل نك تسمل ةراشنالاو لح مالكلا نيسان هادو ا . ءاع
 ا د 1 ءانهتلااجدواعل قيس هنا تاوما هد جس ىف لقي نالوا الو'ةلوق ضعبل نم صرصخملاو ممتلا نال تكي لرت هع ةراشالادأ ١ ريشا دبس هنا تاوما هد | ]بس ق لقي نا ولون تل و"ةلوق

 2١ نكهر شاوظر زعسم نبإ نع”لحا رمامالا اةزمحد نمرصخ مثل عل صن>) ىحملا ذك دد“] ىلع لصن>) ناةراشهنمرهقب تكلو

 لعلك ١ نه ه هلو لكسب ارهل !مرش ديا مرلا 1 0000 ا
 م1 مام ليقاملانمف انثار دعاماو عفاشل لو ار حلك نهو لص نيعبس لعد ناف

 نيل هت يس الو بول نللا 10 : . 5 +
 قر ل للا كلاس ”( | |هتاذ سلو ةييراج- بالا ىطو ةيألا هل دولوملا دعو متم لوق مومن مرصخمنا

 .ابنإلا ىلع ىا يلع ملت هل« نل د لاد ف كاملا | 2| إب لب نارا ا 0 :
 سنا لاكرب لالا نارا ل تبالامار لات هلأ [: صلو عشا نلا ل .تباثلااماو فرعاو لع أ هتمبق هيلع تبجو قحلمتل

 ةطساوإ تركسمللف قوطنملا كدا تون ىلع سرفالك| :
 : ايزو هلك لاجرلالا باطخم هلع +راون "ل ار وف مر ةثر امه ل لمه +طانملاب نجري نمل نهو سنلا ةلال د ل ]نا كزهر داهتجا ل دخل منم مرهفلا مناللا ة
 لاو تيجو زل لجنال بأني ناك ءارس تارلارلل بالا لع دفنا باها لجتل زرسم الكل نه ئازلاةقفنلا تاقالملرت سن | نإ وس

 ؟امب لارتس الاوهه ب جلا ليبس لعزل نه نم بالا ىلع قفنلا تايناق ةقونلا باهتنالاةرسسم ناك امل مالولا/نهذ سلرلااهعاضرا 5 ١
 : الر ملدرل لل لع قاعت ل قى كلملا هال كل ذ نيفيا كولن لوقت ( ف سمر ب صنلا ةراشنأب لال نتس اللوخ ةالا ن نع نما اف مايألاىلاةيسنلا نوكأ ماو سخلا
 نكمثلاب كلت نكل اوولمم نوكي نا نكت فيك لولا نا كار هظيبل حبان سلرلا لاد يف ثالتلا نح تير كولم“ 0 ار الل نااار للولاد
 !!لاهت مشن مة ورج اف ررب لك لع ارلص مل سو .يلع ىثنا لص لاق امك ةرابعلا ةر أش  يزص ضراعي لوقن نغو زل ةراشا هنمرهفي نكلوملوو (14 لمار | له تبنيق
 [برن نلل اع فيسلا نإ ةقلاشلا ل 3 اهاوةرابعلل نوكت ضراحّتلا تتر رتبلغلا نال ةراصلل نهتم ضيا نيهشلا زال فرز لاو هلع لصد ل سو يلع دب وم <لوسرلا رم

 | ١نمه نكي رلولو زل |هتن راج بالا ىلحد لوق (إ٠ لسن ) :ءاهرنغو ديا نهلا ق١ نك ةماركلاب را سيهشلاو ءتمارتر اهظال ن وكت اش تمملا دع نول حل زاعبلوب
 هنك ع تابج سمخ ٠ ءاموب ىتعتسمخىؤرهشلا صن دارملا ناتن سغيرسبذاذ م اهتمبق يلع بتل ادت ىطدلا لحب معلا نما صوصن#



 دعازكح صنلا ةراشساب لا ىلا صنلا ةرارجب لالارلخنل مانت اسمن نيرو ادد اما ساشلاىار ا نها امانقانقهدلرت ولسة بسلا تيل ز/ؤشير اك لق هلس 1

 فل صنل جه تبث عالج امهم لك ىف ناف ةراشمالاو ةراجلاصنلا مب ف:ضملل] رق نم تجرخ فيك هنا ةرم تر نقم لخسد مذدغ اميدارلل يلو لق هليرمام ّ
 وصقل نحلل ىف يذلا نمر قانال لق هلسزل ءانعس,رمنلا محب فنصلا للف حل ,دارل ردن مراشلا معقنف ظنا ل عوضرملا ىوخللا نع ملاوهو ظغلل ا هاظ | 5

 مب ليعلاو رمهذ افرق وم سيل ى ١ ىداهتجلال 3 صنلا ى خل ره نعش تام دعما نوكف كا زييغمل و هك نيدلا ١و مالياالوهو ىف فلا طعم لو فا ملكت لكتلا فيفتلل هل :
 زارلا 0 شو نللو تقلا نوىااال لو هلل يقانكاهتكيفحر اهزاهيتخللا قالم نأ لما فلل له ارفعي لبد اهتحشالاو سايقلا ىلع

 اكادم سايل ةعمو فتى كالا مذرك ةرثؤمتعمأبسلعو برضلاك سوف والثم ني تلاك لص نجي مزال حما تفر عمى رقرمرصنلا هلل وكاس كرا اعز 23

 اهلارالدالا ,سساهقب سيل دلال لا نيولع ةلداةعبرا ه نهد لاحل الا نسايقلاو .لوت هلي سان :ةلالدلا نا ى انزع لو هَل نكن منكل ءلوق هلا يلج بس مهاظ
 نزلا لوقي لحسن الدلو د اضياايسلعت نوكي ق س ايقلا نا هيو ةيعطق نال نلاو نظن

 الن 0-0 | مج نفيطلا نازالاو لال نلأب تارافكل ا و دو سحلا تبتي ىتحرعطت لج
 نم ناك نملك اهذ سعب -)>) للا و ىظنلا ىل ارسايقلا جباتحين
 ةلاطلاررا ثلاثلاو ظنلاو تام قمل بيتر ةريخب ناسلل لله ١
 :مهقيو فد نح لكن اذ سايقلا عرش ليق ةعو مشم

 يرش ءاوس [ميجشت لواء عو ظن“ أمن لظن لف .لوق نع
 | أنوع "يفلاركص اهركتي ال 22 نلا نا عب الآ نالوا سايقلا

 رتل اوه وى نلا لحفل امس !ليقو رضت دع للي توص تالاو

 |نكرينمغرلاومغرملا نيتكا رنلال كلا لعق يموم»
 اقام نالخ لعانمصنلا كال هلل داضيبلالا
 قطنلل كح تويت لع مالعلا مثال دنالولاق مناف نورختألا

 اداه ال تفل نم مرهغملا مرن ذهملا ةطسشاوب تركسكلل
 نييهرمالا رصنلا ل الح مزال دعما كلذ نال صنلا لال
 لا لشمالا» .ملوت هل اريل الا غعلل نمىاسنم لو هل
 نزلو 2/درصن 0]2) سب تطاول ىف اههر نع نزل رص برجر ان
 سر هشلا ءاضق نحل بجمملا اذ نزلا نممهفب ىزلا نعملا نأف
 ١ نكاضيلا ّةط وللا ىف دوبوما نهر ئوتشم ماو لحن ىف ءاملا

 ىا[ضرامتلا لت هلك د2 للاب ىامب لاق هلل ميضونلا ىف
 اهتوكيف موت ل2 200نلأب تباثلا و ةراشاالابتباتلا نيب
 ةينظ نركت قو ةيعطق نوكت قمل اللا نا هين يصطتا
 دارم نإ في نان كمتو ينط توكسملا ىف طانملا دججو تاكا ذا
 رجول رفي ناىل دالاد دلمجلا ا ا
 (اضالا ف ةراشالاب تب ادلاك 2/ال نلاب تباثلا نا نتملا ةرابع
 ًاتيائقاشنالاب تباثلا ناف ىلوا هلق هلل كيلا زو نصنلا ىلا
 ذه ةطسارب, تبأث 2النلاب تباثلار دطساو“ل ب ةفلوظنلاب

 2لالد ةراخمالا ملال د نا مل عل ارب لاق صنم )وا سمي مزال
 ةّدصقم نوكترقذ صنلا ال داماو ةروصقمرع

 ندعي ظني .نا نحل ذ لطم صنلا لال د دع ةراشالامرفن
 دوق هلل لععلاب حا نوكي رت نوكي نم لكل ضراعتلا
 ! ةرادنالا نار حم جال نلاو ةراشسالا ضراعت لاثم ىا.لاثم
 انيص منظ اص ى رب ناك أطمح انموملَم نم لَو هلل

 (وهر ل هولل يس ريقي لعف ىا تبقريريوت ىف دارها ذاذ
 منال نمانلا سميت! لامسىف دا ىلع انما نا لاسلنو ىازغا ىف دل
 اطخلتقلاوإ !نمحلسقلا تنرعنوو ماطفللر نعبرو نعم
 ادد !” ةرافكلا يابت نا لوق ول نتف ةيرللد

 ف طاخضنإنرعو !”لاح هعارماعلا ن للاكللو ىازملا لع اوه
 ضلال الدىف بينا” عف.اشلا نعل طن مناولع امث ةيانعلا

 بهلازم خا ةعاوهو حراشلاا31نهل د تركسلل ةيولوا
 ًايدامواىلداتوكسملا نآك ءاوس طانلل سور تعمل درت لب
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 عرس كيف انلانكوزلا ناف يغاسم ءلرت هلط ءررضاسايق

 نيياللو امل ملت هليل الاثم نويكي يكف صنلا لال نب

 ق ةروكم مقل | مركؤلا يعرشلا :لتمالاووتشلاو يرضلا مرحه يم تشامرصنلا ص

 ىف دراول لصنلا نال نب ى) ةرافكل !بوجو ىقملوت
 اان عرش ام نال تحب هيذو ءاطخ ل تقلا ىف ةرافكلا باجمل

 لذ هل لمان هيلا ف ةافكلا بوب قو اطخلتقلا فو رارلا صن الني نيك نحال قعت مقل قرن ره ب ند لشمس |بن لا حام نركي نزل ل بنذلا غي 0 7 2 دمج يعمم 640 00 0
 ءازجلاب دارملا ار ركز مل كوه لت هلشيكرفرمام ب

 د لدور اببكزع ناز تسع

0 00 
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 بس يعيد معلا ملام قاةيرل جي لب لرعنبالئقاذا نيالا لتقب الو سملأب ورح اب رجلا لتقي ءنأف طب مرتاللاو ص اصقلاو ةيرلانمعلتاقلا هع
 راك روما لف نكت لك لئاقللةزنشلا ءازجج 6 نا نحملا وكذا مزج حا رنخ متملوق نمدارمل
 رع ءاضقالا دج اهنيب يغلق كتل قاونحلاو ءاضتت الا لوقو 2 تا لقد لمت ٍ لتي ف مق مئنلا خلضيف اتلاملرت لأ

 ا ةرركنم لذ( 7 (عنر «بسسحنل ىرغل ف نحمل و قعرارن ضتقلل لأ يروأست
 59م لالا الاقل برو ضل الوب لاول لف دنع ”ةراقكلا بوب ركولمزيب :كربشمم هر مررملا لع ةيليجلاوه ةراذكذا سوم كورلا ف ءنمرهفيى زلاغل' نالأ ج
 تاو حل اب راك ميعا للا نشناعخعربصلا نال ل ىلد ل]ب امهر كلا تلق تالئلاح اتباطغملازعالامالا مناف موصلا دع ةيانس نوكرهد ةرأدكلل بجرم ؟

 راوي اله نسل ال كر نكن كيرلول ذا ءازجلا لك نوكي نابجيءازيلا ءاق نحب مقارلل نال ثن ذو ءافل لل لظنلاب اره سسا نيرخا نقول بألاب لالرتسا :لارع ضياد لق 9

 اتسالاا بال رقي نا نش ناكو ةراشالاو 0 ل

 انراركزي تيميمالمالا 0 رو ب 00

 مظنلامان انقإ نموه ةراشنالاوةرأبعلا لان 3 وهو فوقولا )ل لتسالا

 وو نصب ب هيقريصال 10 ةيراشتالاوةرابعلاب تداثلا ةراتو ةقيفحأ
 ادعم ءبدارملارسِلوةراشنالا و قراجل لرصنلا ععي) رق نم تحج خيبزفت لكل عو و صفملا

 ١ متوفي صنائع ييقمفل لود فينأتلامولأل ىاالالاطم لب ل عوض رللتا
 لمع يقو تحل لوقل نيك ماهتج اال لوقو لقوا هرمش نسبته "ل فو نمللو ءانضعتتالا

 ىظسايقلاو انهم ن وكي فيكو دج )لاو ىختتكل سايقلاوعصتلا لال خرامعنرم
 تناك اًيييناواتللل لل هار عراك نعلك اهفرعي ةيصطق ل اكلاو ستحل الا ميلع فقيل
 عمي قوي ضيأتلا نعى غلاك سايقلاوركنماهركنيالو ساّلا ورش ليقع نمشم

 اىتلايشا وكلش نا ىلوالاوعيلا سم لاثملا ىف داهتجلا نوب بضل ةمرحا
 مولا مذا لقتال لق نا ىو ةصقلاا» فيقتل ئخلا نيلعفت»
 هلله مهليالوهىزلامزاللالءمصنلا اب تباث وهو طقن نإب رلكتلا نايا

 ةانجاكاضياتئالرلا ناوج صر رعالا رشا تبثلاو تناول

 رقت لحامل قول 3 رثذم اضراب ةراشنالا نكل ةعطق اهترلف

 راف الاف الاحد صننا هرصب ضر خلا لع ةرإ راغلكلا حسو |اسنافةنموم نإ م

 اعلا ىلع ةرافكلا بوجد نه خف اشلا كاسنن رهو الاح لع 0

 ١نلاق ود هجم سصرازجللا سمحتم نمو عزتقي نمو للاخت ءلوق ضر اعي هن الوقت

 وه ضياو ىف كلل وس !ءا انجيل دة افكيل لحس نيإكصنلا ةراشاب لويس اداه

 بجو امل كل نك كون لاقي لوونجيىومدل ءازججل هنارلعذ سوكزلل لك

 5 0 اهلل أتلا 0 وازجلا ناكول ى ازغا كلل نكناكرل رت تلضءازح ا رضعد الو زجل

 | وج )| وسيم طارح: رئز هلم قاقلا +اجرلع اوكا +
 مدر عاش
 تاو دج دلع باو

 م 0 ازلا تشي

 اءازجاوههمزا



 ماي ناكيو كسلا وادق ل روت ىلع لو هللا كاسر نع يح دازجل نسر نا راه و به مدس رو سر
 ري ايو كج اج 01 تس عج ع ايس ستسج نسل مج تكسب عم !ىسنجتج ؟ تدي ب س7 هج محصل سعب : 0ك

 ل دق ءايل دال حنات لوتقملا - للملا ءاز دو هذ ص ارصتعلادا ذي نللاماور 0 .اززبسةياالا فر وكمل نكن قاكقرعفتلا زجل دإر شل راؤص ان ردن ايل هس
 ارا ا اهبل تل قااراتارزا بارزا رحب
 نر داب صيصقلا ىلإ ارا رسل وياسب صقل ينال تا زب حسو

 ل1 ىف ال هنرهش الرط قره امن ا ريف تهجبشلا نإ تلق تارافكتا

 دا -ةش نم واجي رح رط عاف وف زرق منال ف يلع تن ةتكال عسدللا لج قلم ءادج لك
 ب جم للم جم تسارلا 2 - 5-2

 دءاطخلاب ف ةافكلا وهف لعفلا هس ملا رد دلتا ساق" ةيرلايلعأ

 تفكر دل ناز خا رح اصنب يف ماصقلاف كل ؤرلس) :ةمحل قرت
 و د ملا وح زلم يقلاو ةيحطق لولا مالى |هقلار ةةصوسملا تصوصعلاتلا

 ةصوصنم :لعبن وا ذاامأو ةظبنتسم لحب نهايقلا ناكا ذا ازهر نأ كلان ود لالا

 ايزل الح تايثالا] نلاب د نلا تاين للاتبم تاون الو يمطقلا لف لال لا ىو اسوهف
 تلال نمصحمنزنمإل مدا الزعأم نك ةاجعلا يلع تبن نلجأ مرن ىلع مولاب

 نأ نصنب ضخم ناز لك عجم تبق كلة وجرب طف نكن اكن معن قا صرازخام
 (صضرالا ىف نوحسلو عت ل نيرهل هير ناكن ملعون طلاوطق رحت ات اواضيا

 رام ىفارع تئطو ةأرما لع ةرافكلا تا هل اولاب تارافكلا تاق 'للامراداف
 لعن ماك لعد لعن اضمر ق ماج نيح ىلارع عال لؤ رو ضن كلب ناضم

 وا صوصن*ىلارعا الوصال لنك سوادا ل رام

 اج ءايجلا ىف درا اوصنلا ل كل دب لع بيضو لك صلع ةافكلا تافاد لجي
 :| | نممرصللد انا هيفان لكتطقف عاطجنالال مرصلل دانا لجل ةرافكلا يلع تبحم
 دل ىلا ةزهركلا يناثلا ماب صير ةرافكلا يف جت ىللاو برشلاو لقال
 تالة هلو طن اب وصلوا 00عام دك فالح

 ناسا لله نمدناعم انه دولية اغلا ررال نصيه :ز كيلا ماكحالا نه لاثمارص

 لج نار عيسي ب تيالاو هاك لج اا و نإ خشيت
 لالا زالو ظفل الل خضوملل مزال تصازه و ذل لارضاوت نس صخلاو د

 تصوم ارجوتول د ىذال انسي ناب ليغ نبدا طلسم كا .

 العيال ةصنلا اضم ح 5 يتسالو عمرا لجو دلملا لم اغياف
 مطساو متل اناشم نهر د 1و يصلنا ننام ل

 د مزمل هلا ! اناا ست سيو ةلملاهو 'طانلا ]ومش ىل [لطنلاب ل رمش !نع.نف من نلمح احم مهم عا زهف
 «ما6 !ةاروكنللبشا ناو نمللاو ضي الدط رشم اع ثلا نان فج زلم

 ”رويلوصالاىاارلاق ملال سلا نهدف !شلاراكتال ى نهلد ملف هلك أر الكف اشل ارتع د اطكلا بجيل نهل دم ألا علما لبطتغ ماج يسلق هلا ض
 دلع تدب ل هعمل ىيذ ن لاقي نا نكي دع الاوت شد اكل لله رع امره مكمل اكل رهىزلا فيلا نركي نا تل ناطر ست ىصو اناس لها نما عم

 مكسات نوف اشلون هنا الل لرلا باب نم نركيف نم ناضمر موص ف زنلماعلا يزل ههو ل ْ
 ركع حجو ضب رك :زخ نوكت ناب عل الزلا ىف نالتخالاز احن توكسملا

 1 نليقةنهه نمو ريشلاو برعضلاو نيف أت انتمزحو 1 ةمرحل لع من تبث
 - | يسر (ةدإ نيرجو ال مورا نا ةريهشت رقم لوس باوبزغاوس ومرت هل رمي نت المتن نك 31 نهو ةيلصلا نع جارخاو ياعم انردنسج در

 جلاش للا هل حاطضالا قامومعل رملا ازه عيال د
 ل للوهو تل رانا: موصل ىا مل وأّساي حا لاق حلك يزف فنصلا ا نمنح أه دع

 ا هلعرتن رت ,وس ةراخ تاذ فب قا هلس ممتع وسل مازجتال نا ىا هل هلم يقدم د كلذ نافملرقل تينا طازه لئن هراصن لقت هل"
 1 ا تاج ]اوس .٠ ةرامح تاديضرا ةرحلا كلم > تنرلاةيالوى هك مليش و١ م

 5 فتالاو نيملاب نيملا ةرضنلا, سضتلا نالهن مع انبتكو مت.لوق رهورخ) صنب تبق لوناهلس
 ٠ | ![لسضلا ىف هرارل ارمنلا دل اهرب لعل تقلا ل ةراقكلا بجو دازيل روحي دكورتم ليسجل زي لاست ل3

 2 ددو رخل ب تبثيرذارعم ةهبش يني رسارلاربجس ب اق نلف ةهيش يف لل > سايق تاب شل هر عال كن ليل ثم تار فكنا دمار هنأ ويسب روك لمان
 / 7 تكس (يتلاى ١ لادودل 7 تلت ةاكرال ى اا الأب لرت يك لها: .تهبش لإ ىف ناف ساق انتج نسل ن

 | ةيزرمح ىلا نكي زرنلاى يسرحام غصبن ىر را لو هل كتف بكت رص م ماع ا ىداسي ون ل تهشم سانا ى |ناكاذااماو لوق هش ايم سيظلا نركى لزهر
 ىف ز قنا هل للوسرأب لاقه رخال امقش نم« ءايسرعت نعرض رعاه قرنق ل
 ةعس تفرعوتو انصح اناز ىا قلل لكنك نعزكف لو هلل رح

 ” صتطللع 2

1 

 .| و ترمي ةتحءاضت ىف نصح وجبر راريلار.رلا قامرجإلا
 ج7 داوخ مرن ماسك قرل ةررصن د رفيع ن وغادصي
 8 ةغررهز فد تمرضرعلا ملا نكل» لو هلل لىهتتا نورخلا

 3 انارخاهرجي لق جل بانلا سم د عشر وخد ل[. انزع
 2غ مقل الص يو لال سلاربخب الط لال ىلا انصخ# نإكد يفز

 جماح ناو ةراهحا ضيا نا صن نصح نار لك !عوجمرلا تي هذا
 3 6 سمتنلا ةرابعنصسا لال ”ربلبل سيرك تشيز ا

 1 جر | هيل ايركح قاب ةواالتلا متؤسنم يأ ىه « نيرا صنم وق
 جدولا ويساب دارملاو ل ا

 | : سم منرلاب ناار لق لك ة أقرملا ىلإ نكدنصخحلاو رسما

5 

 هل َِس
 كم ال نا لط > هس

 ين نطلا عاطقل ىارمهل ءيزملو هلك ستانالو 47
 دو متملرأ ةلال نب كن هنلتل نوعلسكلابدرلا سوماقلا
 وصب رامحلاو نيبراحل الك )لح بجسوت تملا تيس نفق
 نس هجر لعضي خلو رسصلارهت تمل عانعمر لاشلا

 ا داقمل وهف تملا! نه هيخ جب اضنا ءدر .رلاد نيرطلا

 دل ةرللارمرج وي هضأ نمزيق امر لن ةأرم العلو حلك ليق
 لل لجرلا ةأرملا نيكمت نا ضف لجرل العضل لح » ًارللامنا
 اب | نا ىرازضل!ىور ملا در حصن لاكرب لت تش اهلسن

 ءاجذ السر الم ال ولازم وجو يملا نشا وضر
 .اطع.عنر لات كلام لاق تكلمه هند ل)وسوأي لاّقف لج
 ٠ لهت لا ال لاقأوقتمن ةبتررجم له ندا لوسر لااقف اص لناو
 رم اعل( ل لاق ال لاق نيب انتم نيوبجش مريت نإ ميطتست
 7 | ةميلع لشد لمعت نركيت سلسل 09 لاق انيكسم نيئتسا

 مو
 بق سعف نه نخ لاق ان :لقاسلا نيللاقفرزوغلا

 د اهتم يب ههثلاو هن لد سراب ف اك

> 
 ب

 الموب هاوغا يبه ار موقاديملها نيرا
 . ذي نم لكزع دل : هلك كله يط للاقرث
 وزع دوس ى ١ ناوسل رق هلسشرلل ةأرما
 تكلغوتولط هاف ةرافكلا تاشالوقف تاشالل ليلدإلا

 لمع ةنازجاب ىا يتصانمل لذ هلشىب لحالاشاا ن لع
 . نالعن وطعم را تا ل كللشن اضمررامن ف
 اراف لق كل وارجل صن ىلرعتل نم لت هلك

 لش الانا ريكو نتن اضمومرأن ىف ةلم كلا ةينجلب ىا
 ' | امصخطراطنالا ىف لص ا كالداش الب تقلعت ةرافكلا نإ
 ؟ . اصب اناا فلام :لاعاسجم نطدانالاب قلعت اهنل

 هل ءامجلبالادلف هلم كاملا نإ لظازكءانغريغ نال
 ول ىف تعسرش امن ةرافكلاءن لا مع ب ىشلاو لكالابالا
 * | نهر ميلا قمم ماترلا ف ةراذكلا عرش سلوق نضر
 2 نلفانرعرمبب

 01 ا ا ع 1

 نمر اضطصر مص ىف ءاماعلا ةبانحا ةرافكلا لب. ةرافكلا
 بهل ميا |نج ب سشلار لك الا ق نقحتؤعر دانالا |:

 [/ففيضوتل و هه فت ىلا طرتشن اظفلذ اضاب سك صملا ىلا :ننيسم لزمس ل هس بيرق رهظياك ضنا ىلا مضَشملا فاض | مصل جلع ن

 تدع مكس
 ةللنرضلو

 ملا ةلحلا ناو لوق هلل اكرلاب ىامب لق
 : | هلكولع موغرل يظعتلام) ملص ىف ناكرل فيفا

- 0 



 (ضتقلا مضت بجو اضتقا لروما كلوت

 لق وكي جناب حراشل ىفد هضنلا
 هك ةطالاكبارصنإ)ب
 هلل لوعفللوسل ةخيص ىلع بتضسوحت

 آم عزل طر شم” لالوقب فير عن نم جرخو قو عضل
 ماضيالاةدآي زلال ارسنل 2! دمالع و ضنصلا لل رقت رصرق

 ع لعافلاوسادغيص لعمضتقلا بذتنالرا لو هلك
 ءاماارهو لوعفللارسا ةغيص عم ضشلا هر .

 برحيل سوي ةوغا لفت نعايكاحى ا قلحتملوق امك
 |ىلامنو نب ماعدت نيدأ .ًايْنب نيس رب نحل نيت

 اب ييصنم ناك هظلا لبق ءاريغتي هملرق
 قود اضالاب اررجمراصررهظلا سيبو يلوعفملاب
 8 رهظرنعريذتلا حقي ال نا ىلوالا كأترعاقلا
 . نسا لرو هظ سن عريزتلا مقي تاعين اعلا
 فقلت هلق يناثلا ةرماقل ضنا نها
 قرط اقرت تم لسلو هلل سوما ىا
 فارما عايز ارا الاله مالت د
 لوطا سيزاقشنل ٠ع (ترصر اصور ووظلا لقاصعلاب
 ايه سعءاضي ضتقملا] نقبل نه شم ناميف»
 ذا نموضتقمللروه شمل )غ0 ىف قانعتالا نا ىرتاالا
 بدو يت ع بترمهي فلاب ىنعدل نع نتعالرق ى ا
 ًاراصتانع)اب بكر نكو نع كيريع ميلي اذا ىضتقلا
 |لرق رقب دلت هلك هذاذ لقا نكميبلا دعابترم ناتعمالا
 لوا ةرعاقلا ضقن لهو الت لوقب لوق لعن وطعم
 اد لون هلل عضتقم ره ىلا ىاعببلا.لوق هع
 رقنصلملا وركذ 3 ىرلا قرغلا رالطب لحال ى 1

 0 قربونتلا ىف اموزلا ناليق فوز
 مصردت رع مزال عطتقمرد .كسشاب نأ دارم كن ياش

 نت تار نسنا قريغت ىددد عا فوزن
 حبفي هنااقن|تيث ناقولقلا ةلز نمرهف جتنا تفاوت
 + رضي هضمقملاةريذتلا
 رم, مر يظختلا السلا نبع انالوم هلع

 انا ذ ناف لو 0م عسر باوج لاوس
 ا . نشل بارضحن لا ب

 93 1 نه
 .اذلءممو

 يتوق ةعساو ل هنن ل عفطارسا حليص ليوا ان هل رمل بال 2
 اب هظعفملارمنلا ىلاذاضم وعلا مطتقلا ىاازهراصن نحل اضن اا, هضتقلل )0 نهراصف فنصل للوقف

 0 لو خس يأرا ضل
 اوتار كمزليف يضم سا

 الن هغ 0 ار اريمدفلا ا ىلا مرقنلا هرلا المول ف اضاب ى ازتق امضالاب لوت 3 دوا
 الل سلا ادا تاقاماب تسلق 331 راض خالو اراضتشالا نوكي نا هر لش لوخقملاوس منكتقملاب ىادي هلوق

 : /7لوعفملاوسا قتلا ىاوهو لون هلل لوعفملاوس ا ضتقللاره طرش اد ذ ىا هضتقم رهو ىلرق

 اطر الرع لرب تتار تاركا ز تسر اضتنالا لعغلا 3 0

 ْ تت لارهو روكنللرنالكلا ىار ركنا لاق هل لمإت

 0 000 ا انو

 - تل ل امس هنو ل دسم د 0س 11م ضانمم
 نمل نال ليلد ىلا ةروصلا نه ىف نيعتموم ايكذاضالاب همهرقت طرشب الا فنصمل /) جباتِغا) لوالا هيججوتلا) نه ىف نارهظلا

 مزقت نوكىلع ىلع نحلل اماانلق زللضتقلا كلل ذ ناذمل وأى ةرأبلانع عفنصلل دروارلن لي ن اف دا الاء رقتم نوكي تقلا نر هاظ ل رحفموسا
 ا ا

 سئل للعمم لقت مزلي ال طرش لكن ال صنلا دعاهرقتم طرمشلا نوكتبنيل ليلى لا ىلا مباتعةروصلا| زهق نيعتموه مكنيصوتلاب ممرقت طشبالا ءلوقن
 ١ يف عن, مما ادب صلا نقم اود يبانهه شأنا ننساها اخو فصال 5: :
 ةرلعب نجي شدا لعل نآلاىرطاخ اما نهؤلامثرقت طرب الإ لوقل اليل د كل ذ ناذ ملوأ نوكي محب مذ حراشل )رقم اقتسان صنلا ىلع مزقنلا هل تبثي طر
 مجرب نادل ليي لجل مزه لشم عصنلا مضتقمت تبذل كلا نحارب تعقو رتل مازاد[ سبملا ل اريخل ل احلا لبحر كالذداز امتازئايذءلوق م لعن
 «هضتقملاره لعيالاملوقب دارملاووكحلا وه تباثل ب دارملاق زل لمعي الاد لول صيغ مضت الاب تب اثلامكحلا نال حسم رب وسن طبرل الصعد

2 00 
 2 فنصلا لوق نوكي ن رقت بجو ”)صنلا .انهشاززا درب“ لف

 ادرراق قنصلا) لرتنان لح علل ذ.ز

 بهل ام ١ هلكرهفان

 ماقريت اهتابحت هيي راهست نا وستالبل ةه نشل

 - تاو نبا منا اقام حتمي صئ لعبت

 كت ف رانالا هس تخلل نكي ني _اغتالا ةلطساب ص اذاضم

 ٍ اذ نا هب تبان لال تقبلي نوكي ضامي قت ند نأمل
 . ترانا يحلل نيبردتوهو مضت وح اضمن الا نوكي ا ممناث خرصنلا ريلالوب تباقلا

 لعب لايف صنلا ضمقخ تب اثل .ل| مكحلا ماو عملا خضاو لعف >فيصص معتقد ضتقملل»

 :ل/عةارم|ايرشلا ك) خراذ ضتقلال فور منلا لع طيرشلا كاذ مزقت طب ال اديفرصنلا

 عيالور ع م
 دسار كار فخلال ةب>] نا دنقلا نوال نافعا

 ةعلاو ظل تنس عراك ريتال املم كار للوقي ناب مقتل
 نعال لنك ةسع خس ررعام”لولا عطقن |, 0 كيرلا

 حصن ةيرقل باعني هال ل ةيقلا جلوس قيل الهال ليد

 ا نم توفل لا ةقعب برضأ قف لف عاقل اضقتنتىكاوربلالا| |
 نا مورق قابلامهالكلا دال يق رج |وشفاذ بنصف ىل قر نق ناهنافانيعإ انا

 د اعد نيعرب لاقيو ميلا, دق ناناف فلاب نحل بع تعا لوقو يع

 ارمألا نتقاتعاب ارومامّري ريصي هذال ضتقمددا مريام اريغتي .ناف قاتعجلاب
 يب قرفلا ناليق هلو روم, )بح قاتعاب ارومأم كلذ لب نوكيا



 ا موقع املشماو مل هللا ترات لعقابلا لال لا راصتخا مالكا نعاجقس امره فو نحل نان ىوخن لق هلت الرش تبان ى ت4
 >2 |سلو ايم هعالا در نقماظل كأنه نآذ فو نحف اف الخجرمنو نيرظنل لول سم عن ال منذ ةيمانزتلا لا د ضتقملا ىلعلا دوظنلا ن لل يقوزه/ليقو 8

 :؟_ | فلاي عدل نيعقتعالوق ىف اكذايرادارياه الكلوت ه2 ارهريغو نصر صتغلو مرمحلا ىف ظرخل لا كر .رقمللانيهو ل للارقام مهغي ظفللا .خلخرا "لا ميطالادمظن
 بن لوقي نلئاقلو يملا رود لهالا وه لارسلا قدارملا نآف تيبرقل لل اساو ىلاعت لق ىف مكر رعصملل ال ى اردت ال لو ل

 يزن نقم لضم جفدزلا :لمجلب لو هكرجملا كاصعب برعضانلقذ لأ حت بلت ذ اكروكن ملا مما دلرم نوي نق نحلل نا ىزناالا داوملا ميجا ماع سيللا,زه نإ
 ىاولخيت8 لق هم ظوفلا ل اوكح ىف ىاروقنملا كح ماو 9كم دحاا هب ليلو ةروكن ملا ةعئرالا ىوس سم ا دررسق جو سف هتكيفملا رم رجرخسأمل فدين

 للنمو لاق لل اري نقت ظفل فو نحللو اريرقت وا ةقيقحام ا ظفللا ةمرسقلا دروم ىف نعم اعل ا,رلا ظفللاب ان دان زل غسق سلو لق هلت وعل ا دعرلال للا ىف
 ناليق ىضتق مو جلاس مو[ صرصنلا نمللثملا داسيا اقر >>. هازيلا لو هلطر . فل )ني سرت -حعل

 يف لهاتف ءامتنت | تيثي ]ل لصالاو ةريغد قاتعالا نب 3 ةبصتلاو 7/101١ نوكأ

 اورج 5 جمس 04 ع حسبتك

 او

 اب ىا ميملرق هل شلرعفمررس ا مضتقملاب لوف ه : يي يي كا
 ذم نعي ةراؤكرعئ !كريعنتعا لو هلكريرخلاب| | ىف نادارب مهلك مضقملاو صتقلل نلزقو هلاثماو وخل دزجلاو عرش تقلل

 هع 2 -38 - 2 _ً تملا ع مرني ناتعاابرمالا ذا #لضتقب ناف لق تلك ممم

 ؟ |هلر هلش كلل تعال ذارملا عسلإرمألا» ملا كتف قيزحلا :ليياب وربغال فو نحل ميف دارملا نأ فو نما ةلفجواضقنقاالا
 3 0 د ب. رافكودايو| |رملا ملاثموةجنزالا نع اجراخ مست سلو ءارضتشالاو ةلاكرلاو ةراشنالاوةزارحلا نويل رهل!رهاز نعل ا نه ناك بطاازتعا نان لا لبكو نكوأ [إ مس راي عا ِ 9
 جي [ةيدرلارايخل اولا رايخملرت هل سلا تنهينأ | .٠ دوت مرد مك لا ا
 37 كلا 3 :هل١و ىرتشملاو مثابلا ف ا 7 1 ل لك 0 ا و 272 ١ ل اوصنارخل اربح لا قاتضازافوكل :كولمت تبر ريوق لاق ناك ةروكزللريغلا كلملل ضقت ع |ميبل 3 بيكررهظب تراه ب ملاداينم املا | ل رويس فانا لى تشم و قبري ةلقوهرير قار مخ ن لهل نكنيرل د كاملا ضتقم ريؤكتلليوقلاب

 يبان درا عا وصلا هواوي 7 ىزلا كضا 0 ركزو لطاقم ةيقررير
 ” ند لبنا تحت ضيقا ىعتيئادعتوأ | س17لاك نان ميجا .هتتشب اذ فلاب" كل بع قنا هبدارل لايق تلا ع مهل !و نه ىغتساو ىلوت قلم قاتحتلل نيلهاي ب 2 1 طال و لاو رة ور ابقجر) بح

 :© ٠ نعل فسو) ىلا ننعا نه شضقن ل ناو ةيهلأب اهلامرا 0 0 50 دوي أ 2 ع كج را اق هدر نزرتسوعءاع ياست صوير

 0 د اح وم قاتججلا طئاوش يف طرت ل طهرشلا بيلاوةورلارايثسين رجح لو بقلاو باهالا
 جن | (لعلرم ١١كم تبشأم هن أفر ءان_رودورمالا 5 3 د هع ! .٠

 ا بلف لم ودل يد رغب 3 فسم ل وقيازه لرجل موّبصلا نموا الذ قاتل الها ةلكمرمألا نوكتم
 ةيمهللو | طرش ارق هلكمببلا نمل واتبه لب ىال | مس 6 1

 9 أ فه عاتنل اطلس ءورعررلا متتستل] الار [كدرهلا سن ناذ فل ”لاركؤربذي نع كس بعيم
 |. ب |مقدير|نملاعفدزيف نمحاص ىضرببه نيوولتملا | ملك 0 يل ما وا م نا سس لح . 1

 2 رمد ف فاود طر شرضطبفلا نال ىلو لب لوبقلا باهيجلا نترعيدبا نختس | [ضبقلا نعتبهلا
 ل( داكار وت غلا داب قلن جول د باجتلا نالوقنانكلو ىلوالطرشلا طوقسلا نك تح ملغ كلو بقل بالا وزيكلاما| مولعمردغ نئامذ !نهو عين هال 3 1 ٍِ : 3

 يل ام وال هلل رمق فانك تلوم | ر تيجو رو مز لف ضيقلاةالذعيطاختل لاو سوقسل لتيام يبلا لوبقلا
 ا 001 و رسل | قرارس او راو سلا ارتب مسج: لعطتد فق 0 - ( ...اعو - ه1 دعلطا اك هك ةتييع حس جي ب تع يس سي سس سسيسسلا

 دوس بس( ةسيلرج

 ع وج د عبو سوح يال قرلاثمداضر عل. نع ضتقال للعدل لاري نا"الا عطقلا مك باهي :
 1 يح سلا ]سخي ن للك رصنلا ا ضتقاب ليا ءاملاب اضفلوث هير هيب

 ل ا ا ا
 00 ا اال قول كف ةةجلس

 ْ ا بس سلا بوثلا قل نير اوزدالا اهيمجا بهي صحي كة وريهطتلاوه سس/لكدف

 سيو يشر الاب يصور نحمل اجلك علصاسدتس جنا ةلازاوجو دوصقللا نال هينراملا لاعتسأب نخاؤنل
 د! نلربهزقلاو مركحسو اميتح لدلا تدحلااو ىهتنا هيف :

 توا ءيشردا ديبار مخ هزمختو ئشلا < نيعبصا ضقت نا سرق المص قاتلا لق هنا ع ذو يطع لل بص عدرا ةظالادوباسملا فيما
 " قءالاز ىايغلا نملو لش تاوث ل1 نم ىييشب ددلملاب ىااعج ل وق هلل. 5 سس نسور لشم شاب قيقر .كزيجره مث ام ثايغلا ف تاهناملا نمل فهل ِ
 : | قوطنما ريع لحب ار عضتقمملا!نرفو ىضتقللا نم قئنحملا اول عج نيل ومصالا نماريثك نارملع طؤلا يرش ىنحبشملازرا ىلوق ( 1س باو لاوس
 | لاق زلل قوطنلا متاش اريغب ال قهغم ىضتقملاو قوطنللل مت اش اريغي موهفم نو نحملا نايارقرف مهضعنو ةنلو اال قعوا|اعىش قوطنملل ادت اةوطنم
 تك تسيزولسراق ياهح قل اعت لرقءترناف ار مضف متلو لثم ىفريخت الف ممن عو ريختلا دوجد عضسقملاو فو ندحلا نيب قرضلا جوي نبرا ناذ ثمحخي3 هلاا نه ىف يتلا
 تقلل عيينريذت ال ىنلا نو نحلل زاجل د نحلا ىف مز الب سيلو متتقملاو مز لريذتلا هرع نا سرا نا »فر نحلا .رينكا نه لثمو فسوي اي ل لاقر ءاناذ هولسرا تس
 (عزسر .[بنرضع فرح اءزه لادو ةقلطلل :ةبر رضلا ى احلا عشتمقمل )ذر تا,رقلا نمد اغتسي ىلا ةديقلا نحمل ذو ذل )وصقل نإ ساو ضعب ىف لاقد ريال نك

 اريبرقت اماو :تيقحاماظفللا تمسقلادروم نعل لعل ارلا ظؤللاب [جاكزال لط ابارهدرمهد نقنا نه ىلا بهذرر "ومس ماس الارروت مزليلإل اجرا اسق سم
 «زعرح ب هانعم لعل د فو نحنل طفلا رثاة نيل ظفللا كك الادتوطنلل ظفللل نوكي ظرفلملاو كح من ا تخل تباثمنكل ظوفلصريغ ناك ناد فو نحو عام لكف

 يسير ينل ء(ع مج

 ميل



 همام خان ىف ن كي مرمت لويفللا مس ضتقمال رسل ىازملا مومو لاق هلس رسل >> ىلاب تبلد ءاضتنتالب تنال نهي ضراعنل لاثمو رنا ز لاقزليتدلز هلم
 . ارصصخح ارم صخب ثاما خت قطاريتعب؟ر ب ءاتنت سال صيصتتلا نم مومعلا عرف ىو

 وانيب قاتل مضتقلالؤ صوم كازا. رجو طف اشلا نييدأ نيس. هللا ناىلارصرصخم هن ةدايزم حر ثلاراشل!”نرصومدخلاو نمعلا نال لق
 اره صر طعن لعرل ار صق هذا مودحلا زرع صحا ناؤ' نصل ودم كلذرز>) ع زثر قنصل ارطرعتول و هيأ« خارج ل وغيره د هيف جابر غم

 ازقيالنلر تلنرتاملا ملظن ىف هروقتم لوط ادعت
 درفتر فم لخد ند والحس ماو رد

 ا ع اعاطلا نو. نب لك كا وصتو) هنا م بالا لالا تيه
 طر سي ميس ب للا هلل صبا كما
 دروب ماطملا ىلا لك الار أةتفاراذ طقعدال لو هل لك الادأ
 لقحاا,زآب لاكش لزعب اشو اضيارشلاذ عيال نم

 [مدصبف رش اضيا,لقعلاب تباذلاو ريكرشلا جحا نمت
 0 نو لمان لئلا لهدا

 اعرشء اضم وقت مأدطلا دارفا,نمدو رت نباقرمش
 ريم ةرررعضراتعب ىلا فعداايعرمت نوكيا لو هلطأ
 ارقام زن نون رئت هلو قع اوشا
 الاثم: زوقلا نه يرن لوقن ان الص حلل ءاهأر رسمزلاوينطت
 ًاناهط مرعر اههريغو تقتعا و تعبك وضلاو ةرقحلا رن مصرب#
 ره نوي ىحيزعى ضل ضسقملا ردقيزرا نمربالفاهلعلقللا
 تيحناشلااملو علب نهللو يكل املا قفادو .نعارابخل خيصلا
 أهو تلفزوت ارابخ ال صنالا ىف تناك يصل نه نللولاةنأ
 7-0 وم هامش ملاكم .سامل

 ديف جلك ىف مقوأماماومدعلا خللذا نكالصا ءاضخا:
 نم كله اهنا عضم ساظ ا ءرم تامادنا خيصلا ره نا 5

 0 ةيربغلا
 . ا

 تلج وم“ م نه ,تلاربعدي ممصلا»« نه حمحصتلد -

00000 
 !لماتؤ ومالا زهل تاءلشن!رخيصلا «لع تيمسرابصلا عزه
 لدزارمو امنم.لوق هلك تباسلاةلطلانكىاهضعلرت كلل
 | نا و يقتر رقم لخدرف دوما نهم زالطلاو هلق هلع
 رم ديالا دل راما تطولاطلاة قل طلاربرعم قالا

 >ل:|رجوزلانصنيبطتلا تويثى | له نوكي الت هلوق هلمش
 نيظن قعاورعت فق رتب نالطلاب ةأرلل تاصنا ن اذ ءاضتقا|
 عكر جلول قيلطتلا نان را ريصي لف هلوق هل اهايارجويزلا
 لافر هفتقملا هرضي لف لضف شازلارممهالكلا حصتتتلا

 تملا تاقلطلا وون ال لئاقلا نال .سهف ال قاض علارع
 .معتلف ثلثلا تاقلاطلا عليا نعاربخ لوقلانهراصن
 تاقلطلا عقؤامد اف كلثلا تاقلطلارسديز اربال لوقلاا نه

 هلوت هلل لوفلا زها هنع كما هن لقلا نع الو افنثلا
 ه2 ١ تدار رصملاذ هلرن هلل اضف“ خل ىاالاد
 + -«مالكلا] نسوخلب لئ راض هلت هلل لاحت ىف
 نم هتنامر علا نيعناكرم هل لع ر ابق“ /اربق

 لا مرعتلا ناالءلوق ( سد و
 : حج درضلا نالد بأ 84 لاوس

 دصإ)ا همرع ىلع ىفميف ىءاروأم تأنا ىلع هلال دالف
 اذا دا ضتقملا ن غنا معلا دعه و نع توكسلل ةلزنم

 ١ موو ل3 عللي اعط لك نحل موزي نة رلذأدايلدطل

 أ

 ميونتلا ق لاق فل شلا ىلا ظتشل رموبمحب لرقلا بن راهعيمجتابث !بجدارفامتخ ناك

 ريل |/رفيربتحي لير صقتني لو سيزمالف رجال ليل نم يصل نعي فسم نإ هزم شتم
 لوضكممل مرهعلارإب وعدو منيب
0 

0 
 هم نو ف! كلارنع فقم فرم عرهر قلن لكل بما لع ةيف>لغستيعز لل رعت لا داذ قلت هلل ةراصلا ىئ ار رشي لو هشلار رت الو ةغيقح)ل ىاظفملال هلت

 وظن ىف ,رقمد امامط لكأ3) خحملا ناذ هللا قايسس ف ىنعما قريه ولورشلا قايم ىف ةركن .نوكل ماها دطلا ناد تبي قرصب فا كاز وزلاأت سيما سال لزق هك انش
 0 جالو العال ءاضتقا نعلق 02 مشفر سمي زف مرمحلا هر هازخلا ذزهاظل/ذالخ ةدارالاونص تناكأملا 60 تالوكالل ضعب ةدارارا_ضياصيصنةلاوجعم ظوفلملاك ىزقلل

 ىو مضتقلل) 21 جال

 ل3 نوههاغاف صوسفلا نحوي ل لاثم نا نم قامو راضف الا لع جالا تحتم

 | تكيمل ولنا
 ميسم

 .ككزص !ازهورزشب ىزلا زحل رند ةنالرعر خلو معلاهيذ ىيجيمذلا همسر تف شلارنعل

 عيبلا ضتقن عجل بحق تعوق نقيل وماودالا نصرك يلع مرت مديبو ان فلتنغا
 | خرصروكذم ديحلاذ مهاتنايك كن ةئاريبع حفص ن! قنات ماكر يصل ءوهد
 انحش الرلعطر ودام اعط, ىونورحربف تكا للا ذاذا ةتحاماع نوكي !زههاو قالا)

 ردك لف لوكامل نو نب نوكنال نال كالا ءاننتق تم شنياهنااياعطدرإل ءاضنالو ةنابدجل
 .راؤعاعرماجطلارالال كالا ةيهام دج ولو هامناق محط لع ذتحوا رصيصقلا بغي لف

 ! راك لا وضم لسلك كنج 17و اابادلغ كاكا كرالاق

 ى لشعب نا) لكشم ايرتنر وكب نا هضتتقملاو اسرتشي نم ق لكل الل ازهر نكلو يأ
 لا اذاانكو ايوغل ن ,وكبام فو نيحلاو ايلقعيو يرش نوكيام هضعقملاو لاقي نلدالا

 | نال كلو امام هتيقلرركهرع قعرخأ حيرطت محال ل وونو كتهلطو ا نلاط تنا
 ٠ |جزلاشاج نم ق الط يلع قبيسي ناالا صن لو هوزبَح كتقلطوا قلاط تنانملت
 ... وق قص ورخام جيتار ء ضل مقلالا) نص قاالطل /قبسو ولو نع ربخل هر وكيل
 .. | قال قلاط تالوالا ىف لاقمناكن هنمرابخلا نهو كل ٌةربَضاهقلط نقرجوزلا نا
 . (قالطلاوهنلاط تنا:لرق مؤ تغالا بستموهغملا نالطلاو انه لبق كاتقلط

 !!ةلفراضتت الا نهن نركتالد جوزل ل)عفوه ىلا قيللخلا "ل ةأرلل ف صوره ى نبا | يصمت
 . (قيلطتلا دعالأو ناكناووهن كاتقلط هلق امآو نينشالاو كفل ةعين هين يمت
 للملف ثدا- صم دعا) ضامر نصم ىلعلا د تكن لكلا لعفوهىزلا
 يدش | هين هيفحصتولف عيرشلا نمواهضتقاالا تبثينال ثداحمل لص
 قالطلا ىلع ني نال نيتش الاوا تلذلا نم ذام مقيم ئاشلا او تشاو

 ر رعي لب ميما ريرقت منعا ا) نا قع ضب !؟رتجل مرمعال نان بقحلاو
 راما 5 غعملا نال طرمشلا قآيس ىرتدقاولا كَل ىنعارما ف( صيصخت حى ربمحف تلكا نا هلو فرم اهط نو دماعط ةينزوهي ف! كلارصف ليلنب حاد
 , دعو بم نكت سكوا تيد غيح ىبارتع عويشلا لبمأدط لكل -عويشو رككلا لومش ىف نالخ الو صمصتقلا! ليي "لف رماعب سيل نالزوجنال ٌءفينحلإ سنع
 وين عشتقملا لع ىهو لمعلا ةضحلا دعت ذوقوميعررشلا وعلا نا لاكشنالا مفرج وت وز الكشم لو ع ٠١ رار سر مضتقملا مريع عال ةروص لك ىفرميلع فولحملا
 . |جدزلا عفوه نلا قيلظملا قالطلا نم مرههنملا نا.:ةريرقت لاوس عفدولا كتقلط لف اماو.لو ( ١م سر مل وكاملارأبتس ا دع ةذرق وماعرعش لكلا طع ضلك صم
 لد ناو كتقلط.لرأ نالريقتسي ال هناب ب أجس اف ميرشلا ثيح نم >) ةخللا ثيحنيلع ل ”ل ىلا نالا انت الإ ىلا ,ةباحتلفر نقم كانه كتقلط لرق نال
 ىضه ىضتقملا نار ةعرهفاؤ ب عرشلا نم اضتق الا تبتي”لوهو ث داحار صصمناانهه ىرورضلا نآف كالو ضاو .نكل قيلطتلا ىاروصلل هعا

 + ىلجب ا ل لا



 ركل :اب تسيل انه ملك لاير مالا سردفلل

 املوف 8للنئاب تال ىزلا مجرخلا نه لثم ىاازه لهل ىقرأ
 اكيد قا تورقي نالطلا, 2 نا

 ةرسأؤلا 0 | .كماتههد ( هرجول ١كم

 | ةلط مرزغوي مرعي لعاب تاو كفن ةلطدلوق فلين ديميت
 تكن قطط معيزخام أ ةح دعو نابدناخيزتو ةرحرلع كلش قع كفن

 وم ةينلانع نلت لت زحا ولا دعرمقي دف ظفلوهو غل ير صملا )<ل نيدما هداوهقأ
 ياطيب امنا لا كرف ناار عما عييزخلملو مومحلا ةدرغرل قحختتخمل

 مويس ن نمازهنوكيال د ربت غض رحا اىونرقن كلثلا متماوردملا

 لحلو اولا نمر لال اوعية زالطلا نال كلفن ةلطؤازهلثموصت ل

 اهكتخر وتلا فالتخ نوعي و وعمإقو ورع نيوتيلا ةظيلفل ل عونا ع
 |مضتقم كإذ]كن اوه غفانلا ميزو انيباررها نيت ةرحدع ةفاغلا يخت ردع
 : | |عيرال اؤ مضم ةقينحم و تاكسق تناكامل ارم) ثلثلا ةين هيف ويصنف مرمعلا هيف ىرجيبو

 «ناكوراضتشالا ول نلاوةلراشلالاو ةرابحلا عا

 الصف لاقفامداضنيبوأهةيقتاشا ةربالصفإتلا درراةزغىوساضي
 نم]ر جو انه ضعبل ريغ ص وصخ رع ]3 يرفع ساب حل ا

 انهورسلب دارللو ضعبلا رز وريغ نكةغيفن لع لدي ريملعل الع كج او! رس اغلا ةرججلا

 دب ضعبلاب رشجوس طابع 1

 ارممهفبام هب رعشلا
 ا يزين لسملب 0 0 تقلل غمازع ميدو

 عوض فلا فلو هدو قوطنلا6 هو ظفلل عر صنممفي اما
 هننووةيراوهو لاحم قرط قلع ترك لإ فلا ومب نا

 دا وشل نون قل مهموم ار فنك رفضا لل
 ةيواو ارهظال ناوطرتشا كاد ةكيسآم لك صولاو ا طرشلا يهتف صولا

 د فراس وسل نور 1 وطن كو ولع تركسلا

 ناسا ءاكوداعدلا سعت ىو نم ضيالد مدد مددت
 و قالا سعاو ىرضاابرعس لا

 |باوج لاوس

 ريل ازا ملا مالتحا ىلع ايم سيل ثلثا ينو نئاب تاو اضن قلطز ولا داغلن

 اهرب سلو ضيوعتلل ئارغا لون هلس ثلثلا هين وص ىف ى !اهذهلزأ لك فلثلاةهين ةهصو ىاكنلا ضع لو حلل دعم ةبحا صل نه قعزملك لب رزقا دلوع عم
 | تبي زبخ ى تام ض !ل 3 نا ىفتئؤلب ةنوسيبلا ناوهف هلوق 0س ىكح حل رهف سنع لك يتلا رراذز, للقحيو هلق تكرر سصمملا ىاوهو هلو هت ءاضتق ا ىانتخل هلق
 نلكا ذا! هزه ناعوت ىلا و 0ك كلثلا تاقلطلا مقيف [هتخياكحو ارب ءالكلا نه ناك. .دلثلا تاوللملا لع ضترتتو ةظيلخلا ةنونيسلا ىولاذاذ اقبآس هتعىكصل صدا ب د“

 اةظيلغلا نونمبلا هين نسلرءرمت لك جف اورمشم ناك ةرح لعن يشن ونيسلا نم لكل اعرضرم ةزونيبلا اريل نك! ماو سجل وُهض ىلإ ماىلا نحمل عوضرم هزونيبلا اننا

 نكمبامرهو هميفخو هلوق علل هنر نكملاموهو ةظيلغ لوق 0لشزت اج نهو لرت نمل حمر حلاو ١ سندا عون صحا نيعت ليسن نموه لب هيما ميم عل يبت نأ
 )نان لا عو لعال هلت هلك ةملاب ١/> قاللطلا ق نالت عيرازتشاس

 يعلو نكح "الص امعفر نكم لق الطلا ناف معنر نكمي الاه

 : اوبر نوكسقيما لحل رميلوسد

 وهو ةياغلا موهفم ىعس ةيأغلا نمو ناو .يلعدازار ا

 دعا كمال

 1 م طخلخلا بجوب أم ىلاو ةفخحلا بحي ام ىلا قالطلاريبونت
 5 جيتا لق هل لمأتن سندا وز ستح] قدرا نكمي

 الو هلك نقاب تاو تن غلط فلثلا هين دش ىاإ

 يقفل «. :اهقيقحا لت هلك ةعبر الا تلاع نه ىوس

 0 اذرعد نعل ى نياق ,تلشرخشلا نجرلا

 مانا ريزلا ىاضعبلا سعات هلش نيلوقلا فالتخلا
 يقر دازملا نا ىلإ ماجا هبخ هيفن لكل: لو هلمرم١

 وكس: صوصخما لع ننسعملا لوقف صيصخلا سما
 |ربتعموه اكن حاو نعمل 'عضولا نمد ارلل سيل وريخلا رع

 |ةحدسصب نغام سي هتالرم ام ىلع اجلا في سعت
 ىف ىلا ثيسحملا ىف ءاملاكسنجساراراو كانه

 لهب مشل دع نرطعم ::ليانلاو هلو هالنتللا !ذ
 ؛قطنلا ل ؤظفللا يلع ل ني ىازيارهفي نامل |

 خجص ل ةوطنللا!ومسكو قوطملاوهو هلوآ 9

 وه يصريغر مضت ا :قباطم لول شل وهو | '؟
 رهفي لو |ىهغي الرا هلرت لسا مازتلا لول نملا ع

 لحعم فال لع ظفللا لني نياظفللا عير
 بيبلؤل ا ظفلل ! سعى هشي ناوهو كلوت وصال

 'ءانممس هس نلاوهرهفلاا نهو ذل د رولان د
 الا ةكلزوطنلا قاد دعملوت هلك صنال الد
 د سعلاوس | نموهف نار زايمهن ناد هلش غلا و
 نيعمزعل تباشلاوكملل قت وهو د نعلا مويفم هس

 | مضح اووي قت نصوهف نأ ةياذلاا نع امعوكتما ون
 رصحا هرهفمى ب لعفلا ل لوعفلا وب رقتكربخازلا
 ماغمو ىااوطرشا ةيبرعشمالا تلويبنكتو بلو هلق
 | ايواسم نع :توكسللا ناكول ناق زلا فظنال نا فلا لل
 || نقوطنلل قنو هلاح نركي قب مم قرارا قولطنما
 .تبرعطلا دم يذل خل 9س ايقلأبو !صنلا لا ائنب

 يف ل ىف هيرو ع شل لاا
 واع !طعل )6 نوزعام درو صن لاني ىاازلا ىف
 1 جرخمورعا مرا ىا زار جالد هلق هل
 ١ أميل اذ د كاعتويلرف امك داعلا ججخجرخرول اف
 اة نركت يان نا ةداعلا نان حكروجقرقاللا

 ٍِظ 00 "نعام حاوتجل سيل ويقل نه مجزلا| | و
 يرو ل كيج لن هلل ندا
 7 يو دن داحمسفول وا لاوسلا

 طايل عت دع ءانئوكاو ايل سلا نتاج الشم ىلع
 بلف ةوكز لل ىف نا ع يازخرا يم يهم

 هيي اتا بكاال

 مي
 سس تام يااوب سمر زهقان دعس جارك لاوساركنب ذ نذتلاك ىرخل ةشاف

 |اجمل 1 نحس + زئدااغل العلا لاق نك ةريره ىلا ثي رح نم ىداوطنأ" زل بريا ىلإ ثيب حس نم ةيجامررب
 نوع ص0 العقيم هل للاهلي هومجلاميقرعول ضنقما نحر اكول ى ا غنملا دع عب شن ولا مومعلا هيفريرل قحتلرت ىهنر
 يوصي ولا :يلاوب نضعملا ناوتل وكنا عربرهتر ضم لخسد عقدا نهذملا شرح اماونرف «موممعلا

 يووم مع ) نإ عسسل [ضل] ع رشرم١ لسان تءاملوقب لولا نم ةنونيبلاتوبت كك تلثلا "هين هين ورصت لذ ءاضتما اتيان روكي
 :لةيل اه ةلرلفلاوايجقر نركتمي يلا فهو ةفيضخمل نيب دكزدشم ىعوه ثيدس نم ةنونيبلا نكلو اضنشالا ني يطب تان ةنونيبلا ناانملس

 '.انادرلا صال زر ضيلا تلنلا من
 0 .تلتلا قباب عفروبع

 نا ؤبرقتر ضم لح مقاله زاارناحل اي دارملو هلوق اا ينؤر# نيعونلا حلا عين كل نكو هضققملا ف حصن يزمخحلا حل ةكرن وامجملا ةبسنلاب سنج ىذا
 -| كلاب مالكا تعب لجن ا'جزاشل داراقوهاظوه امكولجب نشيبل ةنابعلا »نه ىف ءاملا نالر ماب هليتست يعن الذ نيب غلا سعربتي ىنلاوغولعل اب دارملا
 اع تاع اسف الا متر سبك نموا تاو 8س هس سجس ناك ناو ضنا ءالل ظفل لع قداصرهوزغل) ا نلا ظفللا ره ؟نينهرلعلا, جارملا



 :قدارم مرهفما

 علشيروقحا !ارطلاو ةرافلا هوا سحللو برقحلاو رجب ارمرحا ىف
 وزيجلو كي حل ىف روك نمارس اوغل لرسمخلا ىلع بثزلا
 هب لوق 9ك نرقحل ليلكلا ىف لخل > بئنلاراب بيجاو
 نااقباس مكمل لاقال:ةللغفنكلو ىلوت للا رعلاب تأ
 مهنا : ارعامس علا ىلع لن يرال ل علاوساب صيصخنتلا]
 تنل تاطا غل و رهقفلا تايا هرلاؤ ماع رع اك 5 خهزلا

 اورتن ا نكلو لوفي مرأشلا هذ نذ ةكرشلا صومصنلا
 نو ءاملعلا وظعا لاقوزياغنلا لعل ني تاياورلا ىف هناب
 2030 سلاولس ناهنالاريغد تايلورلا نيب قرغلا نال

 ف را قلل الص نجس مالفالا طيف نا نعأم يق
 ىف توكسلار الصإلا نم جر اخ ةنيرقب تاياورلا ىف غنل
 22 لاو لراتكلا ىف هل قنا هلق حط ىوتن ا نايس مضوما
 ذل كررت مرفرط سا كر” ىنلاورظعلاوعرغلاد باتكلال
 يناير مءوضولاز اج هيبنأدس حا ىف ةس امج تحتواذارخمإلا
 نإ ليتصوصنل ريغ ١ هلوانتيمل لة ل ىنتنازخإ|
 توكل نوكمرع توكسملل صنملا ل وأتت مرعب دلل اك
 قني] رقي رص خلا نال نيغينال كل امو اقوطنمأ
 دارملا ناك ناو ولاا مرهفم يرطب توكسملا قوطنملا
 مارس اسلاراشاامكأ م هجسوب تركسسملا لكي صنلا )الد مرعب
 (لديرصنلا نال وقيمصنعلا ناؤومومن 1 لنيالىا هلوقب
 ا فيكن ملون هلل مات ةفلا زل موبهغمب توكسملا ع
 ثعرم_لوت حلال زيك !بجسوبإا] ىا ىراكن ١ ماهطنتسا
 | سلا نعزي بق اناشاو ا1[يفن نسما لرق نا ىلا ءاميالؤنلا

 ةللا خبشمب لكاقلاوصخلا ناهيفزا 0 نيالف لت هلك
 0/2 ءارعاغغنلا لعل ني مالكل نه نا لوقي لب سلسال
 لال ىلا لول منا عرب فتر نقم لخ حف دؤ/اةشانو لزق

 ديال هلك صيصنغلا نة شاف ىاف ءارع امعوفنلالع
 (هكيهل ال ستس نعمل هيبه
 ةيوللزر الرف كلل بقللا هرهغمب نيلثاقلا لال تا نع
 ًاراللاب ناكءاوسرلرف هلم ءالل نمولملا مالسل يلع ةلرق يأ
 ولئاتلل]او امكرميصنتلاو الق هلت حمل اةبارتلق انك
 هل ةيفنعلا اهنا ىاوتلق نيا نمف_لو هللا موهغمب
 داكرلل تول لت اويطست نحب باوجلل نه لف: باج اه.لق
 متل نيلع درر دارالا نمنح تباريلالو لل سأكتب

 نبل ن ”دذادواىددد 0-00
 صر تن اكءالل نم ماملارانوتعي اون 6 ايتغلاةتادبعكأ
 |رماروش مالسالا م نبى ضم !زيج 5 ةلوشاجطخي
 (ن ني سكلاب نايعلا م انايع نان هلت نحن لاستغالاب
 | امقال |موق مهجن اوطازاب كي َوفلإنزوظلاو وشب

 للا سمن وأن نلاومت اهاذرخ ةنينملا له امهورلسو يلع هلا
 ًراصا ملل حلا عسا نال زال) ننال لاق هلم لزنيولو مله | طلاس ذعامبجلا ىللجسرلا لسكا حارصلا فد عامجرد نداتنان لاؤنا لاسككلا مبأتلا فر قيقدقلا ام دعا
 سل د ب ديو دم حف «ارعامعركلا غنل هركذ سيلفي سوو ضلاوم هركذ د مالكلا نم! كرراص ميلعام غل
 اس جالس رف لسرلا نم يرد لاسر هب مامسأو ةلمج نم ناف نيرخخلا لسرلا لا سرب ب سصت م ءاجأ مب ني رصتلا» 1 20 لل صارسمأ

 تح قرره ىلإ نتدؤ ادرن) ى قس نحل وررشحلا بطلاو ةراغلاورعقنالا

 الصانع توكيسملا)<] نيبال تآتابتاوايفن بجوي فيك هل وانييول ص تلا قل

 دا ىف تب ان صيارصخلا سعن ا ىنعنت)”) داروطوان ايعتقرمتسبتب كالا راريغ
 و ضعت ىلا ى ا هلت« نيرا لكان يلا ى ا هلسع
 ٠ هدم ييظع ل تل سابق نلوم هل نحر

 سلا لعل مسد ند
 ا تا
 .؛نقرطب لاسكالاب لشغل! بوتبو مز ىلعمتل الدت» لكلا

 ١ هن اذوسر سمحت لق رهو فلا خلا مرهم لت لمغ نحنا ذكلذ مزلب امنا نت أف خلات ابل د وسوف نفك د لطاب نير ادكرح ذاد جز مزز
 جل انلقوسس الاب ري رصتملاووس كل] 3 لل قبر طال و دوجومهرسز لزق ىفا نكد مالسلاو ةزفضل يلع رض اليسر انتل ناصقورةرل ناله ضيا شل
 : 0000 ووصل
 يهتم دست ( نا ال: نادهالا سيق وزر فل شم لخمد مند هس رن اجو ضل اعكو اذا 0س -- ه1 سامع غشلا لعل سب تاياور ل ام كسل رام ال رمق 3 هون شنوده وعقد كس هني ابك كينضلاكيزلتسو منع لع

 00 لات هلت املا لاعتساا لع ةر قل ةرع تعرضا هساقمموقيامو الخلا لق كل
 ااا تعور هلو

 هربني سهتلار للوقيومرزللاا
 ' هدا لوسر سم لَققوطنم لسرلا

0 
 هو مب ن ةرةللريغو >رحلاب ن وشلل نيبو امني قار هلو فكي دلاوسأب صيصدتلا ىا ناك داوس لاذ هك متاولل تقباطم مرعل ب نك لأ

 دخلا درا 0 0ك ينل نمور العلا »نين! كلا ضع
 بالنا 630ل] وسر نإ رح

 0 ١ليبرطملا/ ٠ هىجولا تح"

 ةيراصت ل2 قلل نمل انعم ناكاملو نما قاتلا الو لتقلا لوالا,الذ
 لاه واكره لازنإلالبقركزلا جبرا املا مدحل لاك لاتنالا بجد
 غنل !رعو١ لعل رسالات رنعو كل ةاومهف 1 هارعامعغنلا لكل نسرلولذ ناسللا

 ريغ نوكال نا هزلي ةثال هن لوس مه لق ىف بزكلا جفكلا مز لاو هارعامعا
 ناكر لاقو مهيب. قرف نع فنيا نعلاباندر قمن كراوتم ب نكو كك ا ذوالوسر
 + | بطلاو ةرافلاوةءارحلا ولا كحل نلتقي قساوغلا هرم قوخ ندا ران وقم
 ينو >رعلا شا فلطبل لاو ةنبلا «ؤع [محفنل لت نيب ف برقعلاوةيحاوروقملا
 اولا نورخاتملا تف كلو لا درت هن شب ءانتالا لم امها دز يصب صنت
 وضولازاج باتكل اقملوق ناتي لهل 1152 لاق اى تابطاخيا ردد هارعاعوفنلا هج ني

 يهوي ام وربثكدباتك انه ل شموووقولا حضوري لل ةزاشلازخخلا باجل نع
 | كل هلمينتف ليو نبل عم كل 3 لف تالال نتسنال ارض عب ىف يزرع عن رجبم>لكأ

 . | لاينالف فمع سكس رقف ييز نواج تلقا ذلف تاثالاو نلاتمبح وكلا بجو
 ةيغز ,كتلا نونثيف ديف نوطبنت ل متي ن صيصختلا او متااو هن عا
 ظ اةلافد سال هربت عيب داهتجهلا تجود نولانبد نسايقلاب
 لسغللروجو مرعىلعراصنالا نهالرتساالاى١قاغتساال افرع م. وتسنلا
 علا يكرهعلا ةلالدمرعرنعق ل غتس اللوس ىزلارماللا فرجن اكأمنا لاسكآلا
 واع اقتل ركل نب فلا, صيبصنشتلا نار عطس اوبال فلل نم لادا يسرا
 رميت قلاب ناكل كاب لضلا بو هرعت زق تيدا جانيلع دب
 ْ « هد الل نيب نايف دز كرها: تع 5 باجي لا كلاب لضفلا بوجويمتلا نيانمن

 رشا هلثما نمو باكل ف ت رركذ قلااهريغو لاوسلل هنوكءارعو ةدادلا جزم هجررخ مرو هنك كركتسملا ينزل ةازوهظ مرع هز تش نال لائم قوم
 ا نوكيالزا ريغ هلي نالووجوم سز لئاقلا ل وق ق بزنكلا مزلي كل نكوزلا هنن الوسر ى غلق ىف مم. نيد "مهد اف ةدوج ور ائفال رهف يئس اعب ىف

 توكي نازاوجعرنممب
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 ادا لا5ف نيفيا رت ازهو لا فرع وهف ينل قاعتي لاتغ للك يبرحلا يان دكر لل نيعب نلعتي مين فن صملا 3 نره ظنا راكامنولا ميمج اق لس
 بوي للا نا درالف غل قى١ ءاملا قرعمحضم ةرهشلا ماضفنب قلحتب ىزل لزسخلا عيمجت ةردرشلا ءا ضب ءامنل ا نيحب ف نمعلل لوق دارملا نا ىلا ماديإزلا حصى
 01 ارا ولا اقر قاتل لسفلا ندي ىلا دس ا قا لس لترا سان كلاب ضيا اختل

 ملوق كك نز هازناو بيضق نر يرب لجو منتخرسكلاب ناتخببضقشملا ىف غلا وركزلا ىا نيناتعاملزق 00 لاسكالا ف امك رلا ماقيل ىلوق 0سم صحافة هلا
 اببسللا/ام نيناتخلل ءاقتلا ىا ببسلا انش اف ىلوت كك. سسحلا لاوزو كابتشالا لحنا ةرهشلا طفل هرتلقل ىلوق هلل امل )يزنب ىا هب هلوق 0س ايركذ ىامضنو
 ولخيل) ىزنلا ى !ماهلا فصرلا نعمب ضرتحا فوصوملادارزفاإض عبس ى صا فصوب لاق 0م: صخرلا باب ىف ةقشلل ماقمرغسلاانصقالمكءاملا لدزن ثلا
 أيل افصولا “ل صصصخملا صااخلا فصول اوه عازل ]لن ن الا ءامييا كرش و نيعمجا يدعي فصول نع ناق اوملسا نيزلا نويل |هج مكتوم منع فرصولا
 تفصرلاررا نمةيعذ (شلاطعورلا ىف ميمضرتلا ىفامقالصا درس >< يريفمال اف رن نوصرملاونهال سبل اح نأ

 نه ناللحم نسل ربإنلا سماك هرهغمهل نوكيا دنيمكتلل نوكي نت
 رازوجولىحلات هك عازنلا لح رع جرا ضصرلا
 للادت كلوق زوطنم ثمعل صيصخلا هر للوفن نخد
 سنلعاب ىداني مناف يالا ءانلا رصمكل باطاماركن ذ
 زئاجساتكلا متمالا حاكم و ةةرحل لوط عمتتمالا حاكن نا

 هو ص حمار
 جورخيرضيالذ ءامل اذ سغص ةوههشلاب قاعتبى نل لل سخلا عيمجيو الاب قلدتئئزلا
 ا ل مم ع ماقيزأب لال روكي قرم بذبو |سولاب ةظقيلا دا مونل اور الارضن ىف لزني ناباانايعا ْ موا من ناطا .| نوكي ةرمنيعون لول نكلو ةوهشلاب قاتل هبوجر نال سانلا ٌضيحلاب لسفلا
 5 يسد ند ممم يم يحبو !واطايتحل ءاقتلالا درج ل علسفلا|ندجو|ٍبسلل أقم كلا : قل ينم 0 اطر مل | هلصلو وروعب نتن هسضنو رام |)وزةببس هنال ماقم بنتا واقتلاوهؤليلد
 يي درب | فصولا موهخ نعني وهدرسالا نجلا سانت هجر ازباازه تسل فيا
 ران تشيل اردونلا ننال هد يل حاج رضب قلع د/رصاخ فو: نصوم نب ننس ذادكلار اونا وشلو

 آجلا واف صولا مرع جك لناعالا قيلعتلا دغصولان كلك كى اغيفف
 طبشلا تاوغل ةيباتكلا تمهل اكن ةرحلا لوطرنعتمالا > كنز ويرل حف 0
 مكن نا وطوكنم ملعتسيول نمو للادتءلق وهو صن نيروكن لا فصولاو

 مد جمب مك

 2 ممناكراوسولا مهلا ماكتو لاق هل ةر رقلا ىا لوط لاق وييسر ع وح
 2< | حان لو لعن وطعم نهد لوطلا نو ليوا ةرلا ل
 2 | دعرشنا نه ا غصولاد طرشلا تارغل لاق 0لطةمالا
 هيج لو كلك انل اب ىف اغلاد ل والاب طقرم لؤالا فللا بيترت
 © لضفلاو ةدابزلا وص ار ةررقلاو غلا ءاطلا ٍقغب لوطلا زل اكوط

 دايز وكنمردطتسيول نموت انمؤللاوكت ايتذ نيرك امياتمكلمامقانمؤللاًنصحلا
 كرم ميلف نهشأعسىف نهتقطنو نهرهم ةداي لجل تانمؤللزنارحلا عند نا ةررق

 1 هك

 محانمؤملا ماما نمالصاتتمل حاونز زوهج) ذاوكت اونا نامإ ى ]مكن اهيا تاكولمت ن

 - هال اريقو ملا كميل ف ةرحلل مطتسيبرل نان ! لع صف رق لت هلل

 يد ىةباشلاا اتفلازالوطب بصنل للى زير رتب نا ىلاعت هلوف
 ؟ج | ناقريدلاخال نيربيكأنإكنادان انف ةعمالاو قيفرصلا سن
 5 | هلل لالا ف ى8١ دايز كل كل لبنا نك اكلاربقرت
 م مكن (مييا ىلا دن هلوق نممدارلل نا ىلع ليا دزللز وجال ذا هلق
 0 |ركشنا ناججا دارلل سلو ناضملا فن نجسكت اونا نامعا
 لم: |[اكالب هتما ل لجيلوملا ناذالصا هما حت ز#تالذا

 5 هلك 2 يَ 3 3 3 2.

 وجل اضياماتكلا ةمتالا ناورتم تل أم رك لوط ن نكح ةيتباورشلاو ف صولاب
 هلل

 لع نمؤوملاو عسب كلا منمتالا سمن زاجل نرنحو ةنمؤمرصتولا» نم ملل هحاكن
 للا ناش هللا همحر فاشل هلا فان لصاح.ى ا هل صاحسو ايم هنورع وةك )وط

 نلت : 0 :
 1 قع نضع جو مربغو دوجو ننعركولابجوم هنركق طور شلاب صولا قكلل هننا

 -ةاطلاا|يكف كاز تنك ا ىلاط تن للامن كار قلاط تنامتزرمال لآق ني
 ؟' | نقط قريضلارملاح,ره لب دفصب تسيل ةبكار نا نيالا لعل هع : 8 10 3 0
 ربتمع ١ هنا ىفاثلو غصولاةروصى ازكق لولا ةزوصو بوكرلا لعضقوتي

 ب لع جي هلم

 © نإ نقف اشلا لان امون هلم ليث نكلعشلا مرع نش
 حن هلط هارع امعوكحلا قن لكل ني فصولار اطرشلاب نيل
 12 | تلق ناف ةبكار مل أل ساجرشلا نركىيو!هن رك هلوق

 َ بالو تمىفو تاكو هملارايبزياوكتاما نمل وق حلك
 ع | رماتساو اباي ثيريقعلاب ةوم1 سشلصاو كزينكتهمإ
 2 اهصرلا قهقمجىا طرشلاو فصرلاب مل وق 0 مج ءاماو

 3 .| وهو طرشلا تارفل ةماللعن ام رف عل شلل منيهغمرا
 ' اهصراتارفلؤلا ابسط زوخجال هلوق 0س رحل لوط م
 ١ ةهالريرقت ةششانوزملا مكن زاجس هلق هلل نامي الا وهو
 نيس | رازكس اوره طشلا ةرئاق لعلو لضفاالا نايب ةشمؤملاب
 2 جهاركر ةرجبإ) وط مرعوه داوشلا دوبر نع ةمالا جون

 5 !هعف صواب دارلل سيلوزعلا لنصر 0
 > كمل منمؤالماع لا: 0لرعا دارملا لب ىوغيلا تعنلا 3 ا ب نقيس 3
 2 قياس للا توبشلا نعركحلا عنم ىف طرشلا لمعى ا راىلا تلخد نا لو ىفف ببسلا نو دوكحلا عنم و لماع طرشلاب قيلعتلا

 ببسلاو يسبسلا نع ببسلا نم ىف هزمعسيلو طرعشلا (
 را لو يلا وعم ديوان نام ات لا "ننتج برع عل يسرد سار ا يبح

 ريغ ناث جر. ارتب! نهوكلرت ناوبرشنر صم لخد مق دز! مظتيوشو ىلوف سر باوسلاوسور -1] لمهف . ىرش مرعطرشلا نعت نشن
 2 | ند ,رقلاو ناث جو امعومم نائراجانشل اء جووهو ظرشب نلعو ا لاقت ناث .جووه مم فصوب لاق فنسملل راذ تلاثو نات جو ارتب ١ نهرقي نل عيناك

 5 عاملا لتموكحلا ناف حيال سئل فيضااذا تالا لق نا:ريرقتر ضم لاوس باو ارنسا ذا مكتلا نا ىف هلوق 4 (س) :سحاو طرشلاو ف صولا وكتحد
 0. | » ةمسسلاودانسالا دف اضالأب دارلل نأب باجاف دذ اضالا نمردابتلا صور. ىظعصلا | ةروذلا دذاضاللاب تايتفلا ىلا فضيرل تانمؤملاوكتايتن نمللدت هلق ىف
 19ج | عافت! جرو اهب ل قعلا شع سين ريطي ا ليوطلا ناسا قيرل الثم نرملا هليل در :ةفلشلا سنعدلوت ( 0 سلر + ضيا نههتلص اح تايتفلا ىلا انلانتبسن
 3: | ضيا است ءالّقحلا سرع سجن الريطي ال ليوطلاريغو ليوطلا ناين الا ليقولرث نمور بطب لير طلا ريغ ن اسنالا ن للا لاثملا نه قهفلار دابتي هناذ ميلا بهذ ىزلاوهأ
 لامع كتل ىفن ىلع نسوا ذا فوصومل بم كحلا صيصخحم نم لص اح جرم الب ايت تا جرشلاو فد سول ارك ق ناكل سئ غلاه نه نكتولول .نالدةث لارينكت هليلد
 |.«لوت نس سرر همث عل أطن يلع مالطالا تثش نان تالوطلا ىف ركن م لشال ىلا ه نه نع باوجملد ريزفتلا نه دع تبث ضيا رتصوملا ١ سع اهيدمكحلا تاف
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 هت ملا وللا مرهم ناولعب

 طرمتلا نسل للا 0 نه ىقو "ذل اشملا نعوكحلو ان سن

 ىف ام كيلع به ني الون زاار نقم طرشلا, قيلاعتلاو لوقب
 مارال با وجو لاخي نا لد االاف فصنلا نمريرمتلا انه
 امرت هلى هلا اعرنلا تك اشم لاثملا نهي عامنا هناإ

 نحب ىدااذ ١ ةرافكلا ىا بجاولا ىداتيف :لاركتحلا معي
 رج ببس سصحويريل ناو :نيعلا ى!!ب وجولل بيسلا دوهسوأ ٠

 اى افزربلل ببس نيجلا لوق لش ثسمحلا ىا ءادإل
 ًادوكتالف ةنافكل اى! ءاضد لل الربلا ىلاءاضنن الل تعض
 نويل ل دنأب رع ضرتعاو اهلا ةيضغم ةزاؤكتلاببس
 ةر انكللا بس تبلقناربلل ببس ىلا نيهتانروكي نا

 هلوق هلم ثانى 1ببسلا لبق ةرافكلازوجفيكت
 ا

 ناءتزوصر#لبوجو ضن ميسلا نعى 1 تبثي لجّؤملا
 لادم تال كلل ومره كل لجاو عب
 حصي ال ناز الثم نيمللا ةراؤكى مايا الث موص

 سل برجولا سضن ناذ/غفاشلا نع ثنحلا دع همي ضت
 ىنبلا ق بوججولاناف مادالا ب جرينع ثاطنيال ملا
 بع نيل تناو ناد ضالتص ايهو !وازالا بوجو نيعاما

 برس نأض مرر هش م وص يلع بج رزه'سلل ناشيل
 كامفن لإ نق ءا الا بوجو لص سيلررهشلاووهش
 ا : ىف بوحجرلا سضن ى١ناتركيف لرت هكك ضيا يربلا ىف

 كلذر نلمضملا هب مذ ليو!نبعلا هب عفتتيام ل
 ىف لاملا الما دهون انلل لل نك
 الخلع ربعلا لسمي لعن ةدابلا امنا ةدابجب سيل مسن
 ملت لشن دن ذاب ىلاعت هللا ناوضرلا بلط سنقل ىومه

000 : 
 نلت ثنعلا لبق تناك ةراذكتبأ مادا مصبتلف ثضللب
 اماد ٌنصتو اص تيبب لل مرعمطرشلااف يبس لقت ال
 وييعت ريب شلا ناب ميلع ضرتع او عبتلاب نرث اف ركدملا منم ىف
 000 اا

 راوت”لارول جر شرامهل ال لمق» ىضاقلاء اضقب هعيبنوب

 | باوجلوس
 /ىن اشلا به نمل عي قنا نهال طبا ىجلرت درر

 ار ءادالا ب وجو

 اب اث ى!اعرشا» نع لو 0ك طل ئلعى ا يلغ كلرق هل ببسلا ىزرجحو نق ملرق فلس لامن ىف انب وكلا ناكل قيدعتلا اول هن فروكتحلا عنص ىب ل مع امن املوق اهفس
 لا تيه يلا ىاطرقس ازا قسلوت هك طوقسلاببس يو زا +امذقث دارا ىفسلوت كلاس نسر خلاب لح بضتنملا ىف ليدل, هلأ

 لاق هل نبع نم نإيب نعيس اكول املا خ نحو لوق 0س ةظس اذ هير رحنل يصف ئعيسر طرشلا ارحب كحل! رع مهو ”رعلاا نح سلو محلا نيل نب مسلا رق
 |هلتق جلل كر مربفو تحرر كسريغ بطفل ال لفل ن راسين ول رمز لل نجلا كلل عزلنعبلا نيلعتو ماكنا كلم قالطلا نيبحت ىا كاملا لاق هلم غفل شلا ى لطب ة
 ديا اول الغم ىا و شلابسوو ةيسنحتالا كلت جوزنولد لط اب رهر لرأ لس رح نكت ال ةبط الا .ةأرملا كلن ىرتيشاولا نك ,ولظن ال ةربشجلالا كانت لئاقلا كل ذوككن نافرغليف

 ملوق هلش ثدحلا سب داعتالف ةرافكلابىااهه بعير لو هلك خف اشلل يا هل لرق هلل مهتوسكر ! نيكاسم ضع ماعطا د !تبتر نيك نمم لاملإبريعكتلا لاذ هلقدد
 دوي أب طرشلا تاو د ل) خرم وهو ىوقلا ط سشلا فم كلكلا نافرغل قلل نهي بس ديال لاثللا ندا ناانهه درون ا امل عراهكنن ىذا بل ورش ثنحما»

 اقجولا توهبم 3١ يراشلامعف نذايع رش اط سش راصف ة ىاكذل ا طرش

 دوصقللف مهد قوقح اماودايعلا قوقحف صصقت امنا لادل تاذ نالإ طيب

 اجلا ةيببس

 وو نضام اج[ شوكت
 | حا طلاب نيلعتلاو نالطلاعوقو وه حلا ١ قلاط تناوه بسلا قلاط تناذ

 ( يلع عيالف كرماوي داق ب. يلووورككلا نمو لعافارالا| خد
 0 الطلا خقوالا
 نقلا رات كمل يل تلا ريظن قيلت نه زوكيو قر :مض طرشلا راهنإ ىكعلا غتنبن

 )ملا مكحل ندي ردت وصت ةطوقس فران هللا لي
 هيلا بهذا عززت كنللب نا ملاوزالطلازيلدتلطبا حازم ميمو فلان خو ورع

5 

 - ةليلاره لطبب ةرحتناف .كدكلم ناواقلاط تناذ كاتيكت نا ةييدجت] لاقاذ لو ا”غفلشلا|

 رات وخلي لماذا ل ضتييولو رح تنانازلاط تنالوق وهبي سلارجمزق ال زنع
 | لالريفك لازوجد قاققالاب لطابوعو قلاط تنافر لا تلخرإةيبنجل لاا ذاك
 عر: لاملابرفكارعب كنجيرلو نك عن ال هنا ةفلحلا ذل ى ا لول عير ذت كنك بق
 أت انكا بس نيم وتعد نيعلا ها بنجم هنال كح ارعب عيت
 ايمانا ةرافكرلعق تننحن اضلاولا5.ناكت وشم طيشلاب قيطتلاواهل رشا
 ةرافكللاببس عني (مناو ربل ببس َنْيِلا: سيو كيلعابترموكح ا ّصي ببسلا
 ابجي رح هلاقني بويولا سفن نال لاملاب يق امتنآو هل ارببس تضل ناك ثنا سعبا
 .|تبنئالو تملا دوج هبوج هر ضن تبني جوملا فلا يعز دع يف ادا
 دن تيغيررا نكمي اضياةيلالل ةرافكلا قلق لجت) الولحنعتالا ما دالا بوجو
 قل نفخ تاع هيئنح سعد ن روكي عادلا بوجوو فلججلب بوجولا

 قاس رهلا نهلوقن نحنو تنحل ل لعب اء ةضاز يفز دالابوجو نع كفنيال

 ةرتعو مالا بوجنو نتبوجولا ضن هيف كفنيال ق نبلاك نوكيش مادالاوه
 تلخ د نإ لاقاذآ ةروصرقعنا ناو ةقيقحّبَس رقعنب لله شلاب قاعملا
 ا د نس يسيل

 تجرزل نلاط تن لاقول هذ ابر كلا سرا شل ارجو وعن دما عنم قرره اغا نييلعتلاربث ان نا لولا نينكرل / ١
 : 7 3 قالطلا نيلعت ةروص ىف دمعنم نق طىشلاو لاحلا ىف مقي
 ىلا مكحول امنا لب بيسريغ نلاط تناملوق لعجنال ع امس سلا ممم ل نيبلعتتلا نإ ىناثلا هجسرلا
 رشلا نوكي الف طشلا نو ب ايقتنممكحلا ناكامل انههوو كلا منهي منا لب :بسبسلا شمال طرشلاو ةروصلا « نه ايبسن نكيرل ببسلا نالزاوغلف لوق يم (لمر

 لولا نالوحر يف انلا لال له ايناميبس ناذ 0 و تن سار ب عيبا نلاط

 آلطبف متلي ىف . قييلعتللريثات ”لوالر |طرشلاوكذ هلوس لمملا مرحل منتمم نالطلا رترثوره كمل تال
 مي لما رسل ببسلا ملي الركن لل ةروصلا نو لوشلا دور

 تالوأ لطب طرشلا لطا) ذاق طرشلااوخليف
 بسبس ثاللو بوجرلا سضن ب بس نيمللا ناف ةزاذكل ا ىفا نكت نالرحل لبق مارالا منا لهل ءاد الا بزوج بببس نال اواو بوجرلا ضن ببس ل املاف طيش

 دن تيلي مناف ةالصلا ق امكدا دالا بوو نكعلقني ضيا ىفنبلا ف بوجرلا سضنان سعال همعيز لعل اق امنازلا معز لعتلوق ( © (
 ٠م * سان سسع قف سيلا ىلاملا نيب قف الذ اهتقدرخ| ىف ءاط الا بوجور اهنقو لوا ىف بوجولا



 221, ى) تثيلولت هلك هلهارما لص روكي ناومعو نيرلاب موقي ب ايعتالارال .نكرنإال ارجسبال لاق هل ار شلاره ىلا ى رمل خد نجي نوف كقهلسأ
 .لصتمريغ ىال و تخ باهتالا نيب ىاشيب لاق هلل مانف لامب سيلرحلاورمرقنملا لال ميبل ل4: ناخ ب اييالا جسرا لمملا رحل قط !رحلا عع دوك اند طم قالا

 تمردغ ققيست ةلوقيوأ يبس ضحي ال لحفل ىلا ةفاضالا نو نبو لحفللا ىلا ناضج قب ةلوقب كآسيلع بجازان نمت صرع قنص لملك نابكرتتت

 دال زارلع ل كل اوظتن اف حبسنلا ل لاصت »مك رهالك ىف ةفاضالاب دارملا ناملص سو + لستم خ ىو قبب مواشبلا ىخوا بس ضحي ال لل 3

 هيسروخلب نا يمس ل ملاب لصتيسولا:!تلق نافابيس سعي “ل لاق كتل اضن إلا ] نه نممجناهط ىشلاو لمحل ىف هرثا توي ىلاكيضغم ٍباججالا روكلاصتنالاب

 و هلام ىف الا كيني الون لا سيتا باهيالا نال قلاط تاللوقيرلكت
 يمني لاح طرشلا نال لحج يول نكل قلاط تناوههو نرل نحو ناوانه
 ضعبال لحب لا ا نيو لحللب لصتسريغى اهلا ذاضمريغ ,

 ةاحلاد قالا نيعتوصف تاييرغتلال ركن كنك أتبس

 تنارلوق رجول نال رح تناذ هاتكلم ناواتلاط تنآذ كاتم نيل اةاذتمن

 تاء لوق ددرول الحم نوكي جخكامملا ومن وجحو اواف هل إل بروج حرس تماو
 يملا تنحل )بق لا لإ ير يقكتل الطب 2لمح قوق ول هي سأي الفرح تاو قئاط
 مرع نار جرب سلا ىلع يرتقنلا متن الف كال ائبس نوكي ضيكفربلل الار قعنإال

 مدع لب يرش امر نوكيالف ببسلا مزعل لب طرشلامرعل سيلا دنع
 لب نإ فخلال منيبواننيب فالتللق شره نور ِخ لكي الايلص

 نافنالأب ةيرخلا قالطب قلطولر !رلا»تلخ> ناقلاط تناهلوت رطل 1

 بقر ما كلا هيدج كل تربسلا ىف لخري تاقيلعتلا ىف لو شلا نا لقت ديواني
 ليقيالو تاناثالا ليست ناف بلا فالف لاك قاتل ليقتف تاطاقسا)
 نود اطقفركهلاهنام نكي طر لارأرخميلع لخد١ذ ا اَرادقريصي هبا قيلعتلا

 مزن وج تيوانيب نالخالا لقي كو يعمال ةحار لاذ طي ب

 كلوت غ3 نلاط تنرللاةمناكف هل سيق شل اورازجاوهرجلولا ن لاو قي عفاشلا نا

 د اسما
 اكسو طشلا ريح تاالطلا عوق و لعل ني سا ومالك زن ايه>لكرل جيا و طرشلا

 صم ار كزيولو لوقحمل )هبه نموه وربصحلا ىلع ني>ظريداقتلازئاس ن
 هحؤضولاماو نع ب اوجيطرشلا نعباوجلل نالامأ ف صولا نعاب اوج

 كيسا نتعب لتقل حط «داقخنإنمىؤرلا منم سرتريلا ىيرملا نيدومنرب لاح اذ او لمفتب مهسل لما! ذ 1353 ريصي نا
 ربيعا ترعفد هدضو سافل حرت تنزل ببسلا عرصل لب ( ٠١ 0 م هاي
 اهني ىذ شلل ننع ناك لبنه تالثلا ة ةرمل ىي ملول ريغ ىلا صنف يرش معلا ريغ ىلا ىرمتد الغ لصالا ”صلاره فالف ةرشن
 د 0 الع 81 تاط قس لميت لوف (ا لا > و قيلطتلا سعب نالطلا معي ال نار رلل ينشنلا نم تبت

 لزبقت كومو تاتاثنالا نممناذ عيبلاام|نهه جئامالد اهملك 6 مكلا او بيسلا ىنع لس ني نا و قيلحتلا لصاو اهممجركسلو ببسلا] مدع طش ٍ

 ءرودطقت دكا ىف الخ > نوكبف ةةروضلل ص ارقلا نتالخ ىلع عرش من59 مين جرش راي ونال نا ىغبتن 6 نه قطان راقلا نعحؤ م ىوكيمتإل
 ١ 0 ىروقتراهسلاواكسم لت ارنع وقع تاج 0 نيب اهلل ني اعران ركذ اس ىلا ات: سمصق الص طرشلارت قبلا ممق لش لب لولو ةيللاب تامر تاينالا قع لآ عر مجو كلو بيسلا لل خمدول هت واهر نقرر تت قز لمغلاو نئنيح ةرورضلا عافت .ثالببسلا

 00 وانم,لكلا نال ن-هشلف لا قفل
 عشمطذلاب نلعملا نا لعو طيىشلا دوجوب ط نشلل دوج
0 ٍ 

 ع طش نييك تمس لدا :
 متاوزنال نكل قوطنملاب قيلعت كح نيفمرتالك عومجملاق
 هاش ناجع تك ارامل 3

 - رن كسلا ىفن ىلع
 ا

 قا هل! سر هفاشلا نأل فصرلا نتئىل تحب اج
 تفص هلع امقالا لاب فص
 «ايتللورش ىو ب باههنالا لاصت! ى ,لوضلا



 7 احلا بح لعره لبا زارت -
 أعلا بح ىلع هلي ايزارتحسا نوكي ال ى اق انت : -

 تاهت قداحلا بسح ىلع 2 د اهتا نوكي نالوق للفصول : لي 0

 9 1 ٍ هرخابنا جوزلا 2 نقتل م0 مشا, نيطم فصرلا نارلش الانا باوجللان :
 "بوو ىر ثمر سلا ف صو ناذ 0 د واج ادم د واما م + واسم اع لصاحستل ناو .نرت جلس
 هي ىف فز خد: د06 درايلب واوترع نكي ىلا طعنا زكي لاقل قدر 2 ارح ةيبرلانافزلا الاكبر هلو
0 210111011110111 
 0 اف صولا سياق لور ل اطس لااا تن "ايل 3

 0 ا
 17 1 1 - ," هلك ةرحلاو 2 اح نيقللو قلطللا دروا ذا مريظن عطب 1| مم ا هول ا 00 لش يغلف ناكل نكسر ةثداح قاناكك امل لان كناري فصل الرق نم ى امن دات هلل 1 لام دفلر الا ىقللو لمعلا ةكاش رطل: 0

 دعي | ةينوظعوت ةرافكلابر كعلا ىاوكلذاس 0 0 0 و نوكأ تم ايرو ىلادت ل وفك رق اقت ان وكب نآهان 0 5 0 5 در محامل
 5 1 هال

 رنا ءادتن اؤ دخلا ءاقتن لن لذ قازلاو قرات ل مكونا 2 د0 00000 ا كيو نمةملوقكطرشلا نعم نوكي نااهطسوأو قولا ا
 | م ىاطلاوةسافلا نوجولا 00 انااا ا م

 دةاسافلا عوجرلا نما و از هرقل العز ىع داطللو ل وأ ةئودأم 00 ا ا
 : هذ قراوالا ىف نح) نيرختالا ر ا نم تلات جنونه نقل لللومكناطللو لوا ةنودأمن اا قر ليو

 ههص عمر لل نضع جال ث_راد 0

 ا ا سة تا ضال
 ني

 مث اناكناديقملا هب داربى أرقم الكل محي ناطللو ةيكرمش كأم ا دروا ذافأهتم 0
 8 9 هك : 2 ةداذاؤاهنم| سس 3 هينا ةلضلاهند
 ركذ لح او ةثداحلمت انراهظلا ة ًافكدتمأ ده 1 عار 0-0 00 لسع يقل للة لوم ةرحاو تأ حس نكن ضرار فقل زنع ني داح جا تؤم ةق

 5 ةرافكياوهو نتملا فركرسمل وريظنو ىل :الاقرطلاب |. 00
 امال نمل وقب ناثلاو لوألا قوما : 200 م طا تراك لاحت

 و 00 و نيقومادظالاورمارضلاوربرتتلا نم هاما كانا 3 هلل 00
 2 2 00 را ١نهه 5

7 

 3 م

 لبق هلوقب ريب وايصلاوريرقلا جماع طال المع خفا لاذ هب ءادلجل يقيل دكا لت لانك طا نايات
 ف 1 سوات ريرعو ينال + يشم دا ايتن 000 تارافكلا كارو زطقلا ةراهك لذم] جره نسف داع ذا“ َ د ا ا وب «رنمعؤن رز تلملا

 سصاهظلا ةرافكودنمئمتقر بو 3 : مدا 2 ل صا نعى ءلصا نعمل
 نالوقيهرلاممحر كفأشلاو ةيقرريز تي ]رق 5 ًارتشمال لرن هلل باح ا ضع نعر ةعماجلا 0 0 ونموه قرير )رقوهو نيقلل اف ذر د ةثداح ل تقلا ةراقكن اذ دار رات سارت

 دموع تناكنا ةه 1 ملا كا مدع نس س1 د 0 1 ساقلا هاضتشاءا م1 سافل 06 1 ا ب 00 ايفا دل ىرشو رع صر دين 5 2 ار بزللا نا همحر عفاشلاو ةبقرربرع ل وق وهو قلطلاهذدرو ثرخا ”ثداح نيعلا لش سسجافالل هك تارك كشال ىإ

 نالصأ نمرغم م لعوازب لتقلا ةرافكى ز نيل ةنمومنركتول نااهغ 5 ب مء ١ رأ ةيلك علل د نولعفي خللا له تأ دارا نا بق ضرر ل فت ةرافكى لاق ناك صوصنلا ىف هم رع سنحغنلا قا تدمع و نبل

 وع ىف اهكارتشال سايقلا نيرطب تاراؤكلارئاس . لعله عش ن ميال اريقرتريتعامكت !ضارتعال لص اهحزلاوت 0 تلا و هع ا 0 دماذ 7 * هن 7 0 ل نلا عماريشكولا اجا فذ ٌْ 0 0 ةرافكى ز يل ةنمؤم كتل نااق !هنموهقيو نول تالا نازح ل الا انما 3
 باوص أرضعارن منو نك يي 9 مرعوضد تااىن يرالو نيمللا ةرافك لتلا ةرافكى ف تارلا
 ايكوكت !(عن[ لا لعرضرت 0 هكدا ل ّ 00 باوص | رضحن نطو سحاو سنجنف ]) تارافكلا نمادهريظن ىو هلق تتم ازهر 1 اعل م علا

 0000- | 2 مردعا مث ف زر عموهو سايقلا قب بال لع لمع فاعل ملال ساق ربتعم بقللا مرهف مدرم[م ىلع نجلا
200 0 

 «نعلا ى هلمرا "لا رو شر ات“ ست - مم يعطا افتناب موصلاب لفلا ةرانك فتن اضبا لتقف ماعط نحف نيب لتقلا)ولهخ نا غبي ن امينالا ليق يؤ لتقل او“ نيجلا وتطمح راونلمح
 ع لل را دوم لزج لوفر تسول الج را دهن نب |باوج ج3 ىز هلمزا ولالا رول مرمشر اههض لا سه + نيكأم ةرشعمادطااضيالتقلاةزان ] لم غنا نمبالف هيلع ةءرقلاعم نيكأسم مش

 |نايتيغلا اتوا صامت ياورتلاو كنا بانه: دبا وون ارت ناد هاذ وسر عز عار عكا يف اور ارم داب بسلا دام ند د كك ود لسع ايناس هلا ا ا + ةيداعلا نافآ داعلا عسر م“ د 0 7
 ًالعدفنلا 0 : او لتقل رانك وبلا موقت هلاثسنانال:لسحلا بالا” ابداةثدال رعب ووكدلن سيو دنعتبوا ةثداحلاو

 سيف تققنا ميار ؤؤاضيامين لع بوجو ىلا عل لارا جصارن ه2 ا أنلا ىف و تامب ات :منيقب عم نباةملرقورمايا ةئلئاييصن
 يا ثلثا

 اىريالارييقت لحج اهترجنرلاو يربت ا 1 قد عاتتم الانبا ضصاكا به
 نعد همع لاخلا 0 0 هرفكت قريرغ لكلا نان نم#نجادرستج ل18 هر ىف - جم 50 دمج يحل به ذقن ل ةالامار

 7 20-0 ينصح اهب حمر شل لع نلطمل لا لعرا نموعرت لمتد امس شارع# ل ارحشلسش م جو ,ديضاشلا لجل ا أنتم
 ابصدصحمو وجع جامو ض7 نوع نإ ل فد سم. .,ةراهطاعغرل ل ناوبطناعج الوم تاز ادييقت ءوضولا ضال



 ماعطالاظ فلو وولطلارساب تبات نيا ةرافكر للا ةراقك نيب ى تو انتل لتقل ةرانكى تبشيرل نيا ةراعؤ ربما ماعطلارا باو هيضوت :ةنعاججاو .لوت هلس
 بجي لذ نيك اسم مر ذع ماحطا ءاوسن اب نيعلا كر اؤكءافتنا مزلي “لف ث افتنا سشئيوكلا هتنس>) و ايدرجسي نع صوص لل زوما دوجو لا بج الوعر نيكاسم عرشك
 روغم نا لع, انب لكازهو نيكاسم قرشكم ادا لتشلا ةكر اؤكىفربتحناالف تقلا ةرافكى اغلا ىلا هنلاا نصى سي فيكن نيملا ةراكوهر صرصنمللمهالاز ىلا فن
 تلق ناف/عفأشلا قار لعويفن سنعركدلا قت يجسوي هناف فصولا ف الخ يبه زم :م>) ةفيعضلا لارقلا نحب انرنعرب عمري غره امك فان رنعوبّتعمربغ بهللا
 نقلا ةراقككسوصنللريغ ىف دوجولا نهى عتب اولوقيول لدولة اه لك هدوجسو نضئ ص رصنم اذ كعلا د وسو بحس يوهو رلعوس ١ ناكامل ,نيكاسم قرت عما جطاززا
 ةيزحلالا ةثرعم ىف ىارلل لس صتالد ى ارل ليسا يقلا مو سارقلاب ةبرقحلا اا جمزرلب من لق ةرافلكلا حوت ةيازحس متم لك نوكل نان اهتييريجلاو لمقلارارعم
 نان ولا ةيادر ملف كسير اهظل للمس يقلب مومضلا نروح ذا سا تيران رق لس ,ننصنا ىزرفامناو هلون 0س ىودربلا عرش ىف دله للاتا نكت ايوقعلاو

 لل مجينال لات تس تمالا جر ىف نكرمادط الدنا! ءهصص اسكس >> دس. .نكل نينوف لتقلا ب >4 افك ماحطالاذس قا
 نان هتسا نع ويركز اسحق اده> :عفواكران/ 5 ندشاقلا+»  نميركفنلا/ 8 دق كوجسو ثرعت“

 (قمقبق حى لطملاو نيقمل كيسقت هنلطلا قالط ابى اامه» سس ل
 ني. لا ىف ماعطلا» هل وقي هنو باساف ضيارماعطلا هيفاوتشتو نيكاسم ةرشع

 ظفل ذا >وجولا الابجوب ل مهو رلحلاوساب تباث تواقثلا نال لَجقلا ىف تبثيمل
 نس وجو ننعرككلد وسؤال: بجوال وهو تعلا راسا نكلعمسا نيكاسم ِ

 و عرفلا ىلا ىٌنعي فيك نيملا ةرافكوه هل صال ىف ىنل !بجويرلا ذاق كيفن ن
 نرهمأم لعمل ص لحقن ننعم غتلا بجو هناذ فصول ن الذم ل تقلا ةراقكوه

 لقفل :يكسم نيس مادط وهو راهظلا مامط نال نيعلأ,مدطل انيق انو
 حنو 1 مع قلطلل لدحلان سو ليق ام دع”دفانلا نع ةيأور ىف

 برقا (يعمملاراهظل ل3 نوكيف اههيب قاننالو داضت الذاامْمق لمعلا ناومال ةرحلو
 ةتداحق كلل هول وا سايل لبق نوي نا نوعا مادطلاو ساتلا لبق

 | فو ٍةنمؤم بقر قاتعاب لتفلا ركضت ىل والا نيرطلاب نيتشدالل قف قحاو
 ويف نيعلا ةرافك م وص لمرحاورفت قنوت نا لاوعا ةبقر ناتعلب ريغ
 يصف رعسم نبا ةوارق و ةقلطم ملحلا ءارق نا مايا فلن مايمصف سيل نسف ادت

 حف نيتيالا ةلزنب نات ءلرفلاو عباتتملاب ةريقم ت اعباتنم مايا شلت
 موصلاوهو مكحلا نال عب انتل اياضيا ةماعلا  ءارق ريقي ناانهه بجيش :ل ماعلا

 ليرلامنا”غف اشلا و رقالطا لطب ؟رييقن تب اذاف نيداضتم نيفصو لبقيال
 ةتاوتللريغلا ةءإ قلاب لمعي ال هنأ مل ورمتسم عاق عم نيفملا لعق لطملا نه
 رامت ىف هتارما عمأج.ىلارعال قوش لوبق ىلع عتمللا لاثملاف اًداحلاو |ةروهشم

 لق قفرحلاولاوكحلاو ةنحاولا قد اهلل ف لسحب لمعلا بجي هتلر اذا
 هلل

 نإ غش نيملسلل نمر ورح لكن عاد 5 :لوفو نسعد ر تكن عاود
 ىضهو ن خا وركحلا دطفل 123 نصوهو ةرحاو ةثداحلا ذا نيفلا ىلكقلطللا

 درصقلاوهرسس وتلا نوكي ناز حدا ا«رحلد لكن لمعلا نكمي نينمدال ىقف .سكصز جال

 رذاقلا نإ هلصاحلورنوشلا ىف لاقزءاباجماف ءلوق ءلرد» با وجل ومس نم «لتكملا زر رعلا هلعر اسهق ل سجق + ا6ل !ربعلا نح ك3 نصلا يول لعمزلب
 ةراضك مادطلا مرللولذ نيعتم نيرهش ينص ةبقرلا نارحو ةرعيريزقن قع داهذ نيعتم يق رريرك نال لتقلا ةرافك ةرماعطلا تاج املي ل هناف تيكر لاوسلاا نه نا

 ,لوقي نا نت لتاسلل نان لاوسبلا من نال فنمعللل باوخول سول دزوفا) سايقلاب صنلاوكد-لاطباو نيرا ثا يصو بق ر ريو نيحت نم صن اوكحلاطبامز
 نحاوركح ىف اماما نييكسس ىف ان 61313 سححاو ة داح ىف قي للمجيلالو حا ورك ىقالد نيمكتسىف ال الص) نينثداح ىف نبق اعل مضتال نلطملا نارخالل نص غععو نيشنعلا ف لاق زينلظل ازمججال هلرق ( ىرضار :ربرتروه خاف ماحطالا سيق انا ى نع ا ثيق زراعي الانيق ند سعترضارشلا اعز تن
 امكرييتتلاب قالطالا ناطب از وغلب لمعلا ن اهم ضعف نيالشتتلاو قييضتلا نع ينير قتلا بطاخلا )تليه تورمالا تعسر رع يي الط لازرف نييرغا

 ( لارض ئرخ اف داحؤ وكلا نهؤ صقل ره قميضتلاو ةثداحزوكح ىف :
 الملا جف هب يقمع نيقنا يقم طولا تحارب +احدل لح ارو كلاب وكب نارلهتبالف نايذانتم نييغتلاو نالط لازال ندير ةعجلراكما معلا لحلو مح لق

 بررازوعلب قم ةلامج) سيقما رعولطل المح بع عامجتالاب قلطملا ىلع نيقملا لمحز وتالد ة در

 ةنيرهلامالا ةقيطخلا نعل و سلا ىف ةرورعضالو هتالطإ
 دعو كل ذ نك اذار مرت كك ةنسرقلا ءانتنا تضرفو
 عسب ةريغ ىو هلوت هش بقملالعنتطل المحل

 ةلتهاكاو فدا قوة نورك طوقا ١
 سيتم نمق ىل رق 0للس نيا عنك بى ١للاحت ل ق ىف ءلرق
 3 هلو هت رسكر نيكاسمةرثع .اعطإو يقولو ١
 ثا نيدابضتم نيفصو لا ل حباعتلا رعى ةقنطم
 نمل شارب اضتملاب دامالق مباتتلاب نييضتلاو قالطإلا
 اع 0 3]_رقنمازامم
 نالطالطب لاق ل2 نيي صمم ريغ نايدوجرلنارمالا
 ؟مكر ركب نإ هضتقت يعملان اف ني دارضتللا عاججا مزلالاو

 نما ىلع للري قلطملا وايغيرتش مكس نوكيلو الح هعايقاب

 لغير وف ن انناكحجتركموعواكتينركن ابو روك
 اله ءلز هلق نيداضتللع اجا مزل يقلل لعتزنطلاا

 نيهملا وعل رق هلال نيل مايا ءقلث رص تازلطملا
 ىلع نطل لل محىا نا عمهلرت هلك مباتتلا نيقب تا
 تلا ةءيمقلا ركوقي ناذزل لمعي ال منال هلوق هلت نيقللا
 )سلا رمل را ا ةزتاوتملا
 دقات مايص سلف ةنسلا نوذ ين لعلا حسو ةعتيبور
 نعاطملا نموس [تلاب ندع 3 نقم نيمعلا ةرافك مايا

  اناكولو نقلل هعّرلطلل للمحربه لعنا عفاشلا
 ةرافك موص قس قره كلن لكلا داخل عمنيتثد اح
 حلق مب تلاطارتشاق راهظلا ةراهك موصرلعن يملا
 اليه لاركذ و اد ىلإ ننس ىف امال ل رلع ىل قوهلوق
 يع هزن لصين [لوسر هرم اذ ناضمر ىف نطن "لج نا
 | تعطر نيباتتم نير قص داتقر قتعي ناولسو
 دلع متنا صير !) وسر هل لافف سجل لة انيكسم نيتس
 لاقنرقميف وعن مسو لما ن2 لل وعسر قاف سلج ل ىلسو
 7 ”مجوحارح ام هنزل رأي لاقف هبّق نمعف!نهزح

 للف هلك هل لاقو هباينا نب تح وسيع مهداؤلص هذ لل وسر
 ]الحر نا كالم ظفل لكى ىهزلا نا عرج باو سو دؤا دوبا
 انيصردةسوعطتوا نيرصش مرصتو ! يقر دوتعت ميذ لاق طنا
 هلت 012 نيقملا دع نلطل اربح لزم اب لو 0س ىتتنا
 ناهلنا هيع رك لمرتلا عماوس زل ودام” الع هل قؤن
 ناضمر نمرطفلا ةىزرضز زيلع هدا ك5 0) وسر نزمع
 مادارذ نيعوارح لك هعريعش نماعاصرارق نم اءاص
 (نعرمك نبا, نع ف ان نع كالو نادر مسعر لاق نيياسللل نه
 ماور ١» نيملسملا نمهيفدازورلسو يلع هزنا لمصوتلا

 !الىرتنا نيل نم ميفاوركن يعلو مف ان نكن اوريغ
 ةثاق ةيفنعل اه |ىكسعل محلا سيل هناعمزملا غم هل وق

 د وممقمرما نالطالارال كلذ :لمحيف
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